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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 31.03. 2009 

 
 

Člani – 1,  14. krog,  28. in 29.03.2009 
 

NK Železničar MB : Koroška gradnje 
 
K - 226/0809 
 
Izključenega igralca KARNER Matic, NK Koroška gradnje, št. 48281, se 
zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (ugovarjanje in brezobzirna igra)  
prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na eni (1) zaporedni tekmi.  
 

NK Jurovski dol : NK Burnšvik 
 
K - 227 /0809 
 
Izključenega igralca REŽONJA Gregor, NK Brunšvik, št. 23636, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (ugovarjanje in protestiranje)  prekršek 
po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni 
(1) zaporedni tekmi.  
 
K - 228/0809 
 
Odstranjenega trenerja DIVJAK Jože, NK Jurovski dol se ne podlagi poročil 
sodnika in delagata, zaradi ponovljenega prekrška (dvakrat ugovarjanje in 
protestiranje), prekršek po 23. čl. in v skladu z 8. in 11. čl. DP, kaznuje s 
prepovedjo vodenja ekipe na eni (1) zaporedni prvenstveni tekmi 
 
 

NK Lenart : NK Duplek 
 
K- 229/0809 
 
Ekipo NK Lenart se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski tekmi, zaradi 
prekrška po 22. čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo  
41 €. 



  
                                                                  

Mladina – 1,  14 krog,  28. in 29.03.2009 
 

 
NK AJM Kungota : NK Pobrežje Gradis 

 
K – 230/0809 
 
 
Na podlagi 28. čl. DP se uvede disciplinski postopek zoper delegiranega sodnika 
TURK Reneja, zaradi suma storitve prekrška iz 23. čl. v zvezi z 8 čl. DP, zaradi 
neizpolnjevanja obveznosti do MNZ (neupravičenega izostanka s tekme).  
 
Sodnika se preda MNDS Maribor. 
 

Mlajši dečki  A+B ,  14 krog,  28.03.2009 
 

NK Železničar : NK Korotan/Mežica 
 
K - 231/0809 
 
Trener ekipe ŠVAB Kristijan, NK Korotan/Mežica, se zaradi prijave igralca 
TURKUŠ Matevža, ki je premlad in s tem ne izpolnjuje pogojev za igranje v tej 
starostni kategoriji, prekršek po 23. čl. v zvezi z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 
 

SKLEP O SUSPENZU 
 
Na podlagi 35. člena DP je  zaradi neporavnanih obveznosti do MNZ Maribor 
navedenima kluboma  MNZ Maribor   izrečen suspenz:  
 

NK CERKVENJAK (U-12) 
 

NK ROGOZA (U-10) 
 
Suspenz dobi pravno veljavo v SOBOTO, 04. 04. 2009 in na osnovi 35. čl. DP 
ugasne šele, ko suspendirana ekipa dokaže, da je svoje finančne obveznosti 
poravna. Proti sklepu o suspenzu pritožba ni dovoljena /38. čl. DP MNZM/. 
 
 

Disciplinski sodnik  
                                                             Bojan Kitel, l.r. 
 
POUK O PRAVNEM SREDSTVU 
Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR  za vse pritožbe in nakazana na TRR MNZ 
Maribor, št. 04515-0000616361.  Zoper izrečene disciplinske kazni je dovoljena 
pritožba v roku tri dni /3/ od prejema sklepa oz. od objave sklepa /38. čl. DP MNZM 
in 69. čl. TP NZS/. 
O pritožbi zoper sklepe odloča komisija za pritožbe in predpise MNZ Maribor. 
Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka in priporočeno po 
pošti 



  
                                                                  

 


