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Maribor, 1. 9. 2011 

SKLEPI   

Namestnika disciplinskega sodnika, z dne 1. 9. 2011 

 

POKAL, 1 krog, 31. 08. 2011 

 

NK Pobrežje Gradis : Marles hiše 

 

K - 21/1112 

 

Izključenega igralca BERISHA Valmir, NK Pobrežje Gradis, se zaradi grobega žaljenja 

sodnika, prekršek po18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na 

dveh (2) zaporednih tekmah. 

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata iz katerega izhaja, da je 

igrišče zapustil športno. 

 

K – 22/1112 

 

Izključenega igralca STEINER Nejc, NK  Marles hiše,  se zaradi prekrška v čisti situaciji 

za dosego zadetka, prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 

nastopanja na eni (1) zaporedni pokalni tekmi. 

 

K – 23/1112 

 

Izključenega igralca MLAKER Gregor,  NK  Marles hiše se zaradi prekrška v čisti 

situaciji za dosego zadetka, prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni pokalni tekmi. 

 

K – 24/1112 

 

Ekipo MARLES HIŠE  se zaradi prejetih dveh rdečih kartonov na članski tekmi, prekršek 

po 22 čl., v skladu z 8.čl. in 12. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 62 €. 

 

 

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. 
 

     Namestnik disciplinskega sodnika 

             Boris TOPLAK, l.r. 


