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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 10 . 6. 2009 
 
 

Člani – 1,  25. krog, 6. 6. in 7. 6. 2009 
 
 

NK Jurovski dol : Duplek 
 

 
K – 361/0809 
 
Izključenega igralca KNECHT ŠILAK Alen, Duplek, št. 638728, se zaradi 
prekrška v čisti situaciji za dosego zadetka, prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. 
čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi 
 
 

NK Gostilna Lobnik Slivnica : Železničar MB 
 

K - 362/0809 
 
Ekipo Gostilna Lobnik Slivnica se zaradi prejetih petih rumenih in enega rdečega 
kartona na članski tekmi, zaradi prekrška po 22 čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, 
kaznuje z denarno kaznijo 41 €. 
 
 

NK Marles hiše : Radlje 
 

K - 363/0809 
 
Izključenega igralca KOČUNIK Tomislav, Radlje, št. 40157, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (protestiranje 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.  
 



  
                                                                  

Člani – 2,  21. krog,  6 . 6. In 7. 6. 2009 
 

NK Rošnja Loka : Radvanje 
 

K - 364/0809 
 
Izključenega igralca PANIČ Dejan, Radvanje št. 10924, se zaradi nasilnega 
obnašanja,  (brcnil žogo v sodnika in mu grozil), prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. 
in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na petih (5) zaporednih 
tekmah.  
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnikov in delegata iz katerih izhaja, da 
je prekršek storil kot reakcijo na prej dosojen prekršek in se po tekmi opravičill. 
 
 
K - 365/0809 
 
Izključenega igralca DŽEPINA Branimir, Radvanje, št. 6037, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (protestiranje in ugovarjanje) in groženj 
sodniku prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.  
 
 
K - 366/0809 
 
Ekipo Radvanje se zaradi prejetih dveh rdečih kartonov na eni tekmi članov, 
zaradi prekrška po 22 čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 
62 €. 
 

Mladina,  26. krog,  6. 6. in 7. 6. 2009 
 

NK Fužinar : Partizan Fram 
 

K - 367/0809 
 
Izključenega igralca MARKO Mitja, Partizan Fram, št. 55369, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (brezobzirna igra in spotikanje)  prekršek 
po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni 
(1) zaporedni tekmi.  
 

NK Pobrežje Gradis : Marles hiše 
 

K - 368/0809 
 
Izključenega igralca MITRIĆ Aleksander, Marles hiše, št. 55369, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (dvakrat protestiranje 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,  zaostala tekma 14. kroga,  08.06.2009 

 
NK Pesnica : Paloma 

 
K – 369/0809 
 
Trener ekipe BRAČKO Milivoj, NK Paloma, se zaradi prijave igralca GUNGL 
Matjaža in ČERNČIČ Patrik, 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 s 
prepovedjo opravljanja vseh funkcij na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost: K – 310/0809. 
 
 

Starejši cicibani - Koroška, 17. krog 07.06.2009 
 

NK Koroška Dravograd : Korotan 
 

 
K – 370/0809 
 
Igralec LAKOVNIK Matjaž, NK Korotan Vzajemna, št. 6161, je imel prepoved 
nastopanja  v 25. krogu (4 RU) vendar je kljub  prepovedi opravljal funkcijo 
predstavnika kluba , prekršek se po 8. čl. in v skladu z 23. čl. DP, kaznuje s 
prepovedjo nastopanja in opravljanja vseh funkcij še na (1) tekmi.  
(1+1 = 2). 
 
 

SKLEP O SUSPENZU 
 
Na podlagi 35. člena DP je  zaradi neporavnanih obveznosti do MNZ Maribor 
navedenim klubom (in vsem njihovim ekipam) MNZ Maribor   izrečen suspenz:  
 
NK DOGOŠE 
NK DUPLEK 
NK JAKOB 
NK RADVANJE 
ND SLOVENJ GRADEC  
NK ŽELEZNIČAR 
 
Suspenz dobi pravno veljavo v soboto, 13. 06. 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 
 


