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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 08.05. 2009 

 
 

Člani – 1,  20. krog,  06.05.2009 
 

NK Duplek : Brunšvik 
K - 302 /0809 
 
Izključenega igralca VELIKONJA Matjaž, NK Duplek, št. 49658, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (dvakrat brezobzirna igra)  prekršek po 
18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  

 
K - 303/0809 
 
Izključenega igralca ADEMOVIČ Primož, NK Duplek, št. 45613, se zaradi 
nasilnega obnašanja (po storjenem prekršku je v nogo brcnil na tleh ležečega 
igralca), prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  
 
Pri izreku kazni so bila upoštevana splošna navodila NZS in ugotovitve, ki izhajajo iz 
poročila o izključitvi.  

 
K - 304/0809 
 
Ekipo Duplek se zaradi prejetih dveh rdečih kartonov na članski tekmi, zaradi 
prekrška po 22 čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 62 €. 
 

NK Železničar MB : Pobrežje Gradis 
K - 305/0809 
 
Odstranjenega in prijavljenega trenerja ŠIMAC Ivo, NK Pobrežje Gradis, se 
zaradi protestiranja na odločitve sodnika med tekmo, prekršek po 23. čl. v skladu z 
8. čl. DP kaznuje s kaznijo prepovedi vodenja ekipe na eni (1) zaporedni 
tekmi. 
 



  
                                                                  

NK Lenart : Starše 
K - 306/0809 
 
Izključenega igralca ŠNOFL Davorin, NK Lenart, št. 49658, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (ugovarjanje in simuliranje)  prekršek po 
18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 
K - 307/0809 
 
Odstranjenega in prijavljenega trenerja KOCBEK Andrej, NK Lenart, se 
zaradi žalitev sodnikov med tekmo in protestiranja na odločitve sodnika, prekršek 
po 23. čl. v skladu z 8. čl. DP kaznuje s kaznijo prepovedi vodenja ekipe na 
štirih (4) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni so bila upoštevana splošna navodila NZS in ugotovitve, ki izhajajo 
iz poročila o izključitvi. Trener KOCBEK tehničnega prostora ni zapustil takoj. 
Ko pa je odhajal je žalil sodnike. To je počel tudi izza ograje, kamor je bil 
odstranjen.  
 
K - 308/0809 
 
Prijavljenega trenerja KOPŠE Borut, NK Starše, se zaradi ugovarjanja na 
odločitve sodnika med tekmo, zaradi česar je bil dvakrat ustno opozorjen, prekršek 
po 23. čl. v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 
 

Mladina - 1,  20. krog,  06.05.2009 
 

NK Setrans Pesnica : Akumulator/Prevalje 
 

K - 309/0809 
 
Izključenega igralca CEKIN Miha, NK Akumulator/Prevalje, št. 59018, se 
zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (brezobzirna igra in ugovarjanje)  
prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
 

Mlajši cicibani – 1,  15. krog,  04.05.2009 
 

NK Paloma : NK Pohorje 
 
K - 310/0809 
 
Trener ekipe BRAČKO Milivoj, NK Paloma, se zaradi prijave igralca GUNGL 
Matjaža in FRIŠ Blaža, ki sta premalda 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. 
 
 

Mlajši cicibani – 2,  15. krog,  05.05.2009 
 

 
NK Starše : Rošnja Loka/Zlatoličje 

 
K - 311/0809 
 
Trener ekipe DOBNIK Davorin, NK ošnja Loka/Zlatoličje, se zaradi prijave 
igralca MURKO Aljaža, 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. 
 

 
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 
 


