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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 04. 09. 2009 
 
 

Člani – 1, 2. krog, 2. 9. 2009 
 
 

NK Starše : Pobrežje Gradis 
K – 29/0910 
 
Ekipo Starše se zaradi kršitve 18. in 34. člena TP MNZM, se prekršek po 23 čl. v 
skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 83 €. 
 
 

NK Duplek : Slivnica 
K – 30/0910 
 
Ekipo Duplek se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ v zvezi z organizacijo 
tekme (domačini niso imeli priponk), zaradi prekrška po 23 čl. v skladu z 8. čl. DP, 
kaznuje z OPOMINOM. 
 
 

AJM Kungota : S Rojko Dobrovce 
K – 31/0910 
 
Ekipo S Rojko Dobrovce 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 €. 
 

NK Vratko Dogoše : Radlje 
 

K - 32/0910 
 
Izključenega igralca TKALČIČ Mišel, Vratko Dogoše, št. 36274, se zaradi 
žalitve in grožnje, prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 



  
                                                                  

Pri izreku kazni je bila upoštevana obrazložitev v poročilu o izključitvi iz katere 
izhaja, da je bil prekršek storjen kot reakcija na grob prekršek nad njim in dejstvo, 
da je izključeni igralec takoj in športno zapustil igrišče.  

 
K – 33/0910 
 
Izključenega igralca GOLOB Matjaž, Vratko Dogoše, št. 38168, 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 – 34/0910 
 
Ekipo Vratko Dogoše se zaradi prejetih petih rumenih in dveh rdečih kartonov na 
članski tekmi, zaradi prekrška po 22 čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, kaznuje z 
denarno kaznijo 103 €. 
 
K - 35/0910 
 
Izključenega igralca GOSTENČNIK Stanislav, Radlje, št. 39403, se zaradi 
žalitve in grožnje, prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana obrazložitev v poročilu o izključitvi iz katere 
izhaja, da je bil prekršek storjen v borbi za žogo in dejstvo, da je izključeni igralec 
takoj in športno zapustil igrišče.  
 
 

Mladina pokal – 1. krog, 2. 9. 2009 
 
 

NK Tezno MB : Koroška Dravograd 
K - 36/0910 
 
Izključenega igralca LAZIČ Dejan, MB Tezno, št. 60798, se zaradi prekrška v 
čisti situaciji za gol, prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 

NK Akumulator/Prevalje : Pohorje 
K - 37/0910 
 
Delegat Janko ZBIČAJNIK, se zaradi neizpolnjevanja dolžnosti pri organizaciji 
tekme (neopravičeno izostal), prekršek po 23. čl v zvezi z 8. čl. DP, kaznuje z 
opominom. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano pojasnilo delegata. 
 



  
                                                                  

 
SKLEP O SUSPENZU 

 
Na podlagi 35. člena DP je  zaradi neporavnanih obveznosti do MNZ Maribor 

navedenemu klubu izrečen suspenz: 
 
 

NK ŠENTILJ (za ŠNL in MNZM) 
 
 
Suspenz dobi pravno veljavo v soboto, 12. 09. 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. 
 


