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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 18. 11. 2009 
 
 

Člani - 1, 14. krog, 15. in 16. 11. 2009 
 

NK Marjeta : Duplek  
 
K - 226/0910 
 
Izključenega igralca PLETERŠEK Tomaž, Marjeta, št. 3384 se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (igra z roko in brezobzirna igra)  prekršek 
po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 
K - 227/0910 
 
Izključenega igralca PREMZL Simon, Marjeta, št. 32654 se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (dvakrat brezobzirna igra)  prekršek po 
18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 
K - 228/0910 
 
Izključenega igralca VELIKONJA Matjaž, Duplek, št. 49658, se zaradi 
udarjanja (ko se ni boril za žogo je z dlanjo udaril v obraz nasprotnega igralca) 
prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na štirih (4) zaporednih tekmah.  
 
K – 229/0910 
 
Ekipo NK Marjeta zaradi osmih rumenih in dveh rdečih kartonov na članski tekmi, 
prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo  
100 €. 
 
 
 



  
                                                                  

 
NK Marles hiše : Gostilna Lobnik Slivnica  

 
K - 230/0910 
 
Izključenega igralca KOVAČIČ Davor, Gostilna Lobnik Slivnica, št. 36378, se 
zaradi žalitev SODNIKA (žalil sodnika zaradi dosojenega nedovoljenega položaja ) 
prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na treh (3) zaporednih tekmah.  
 

 
NK Železničar MB : ZU-VIL Brunšvik  

 
K - 231/0910 
 
 
Izključenega igralca TOPOLOVEC Smiljan, ZU-VIL Brunšvik, št. 70862 se 
napada na sodnika (z roko prijel za roko sodnika in ga rahlo odrinil, ko ga je sodnik 
izključil z redečim kartonom)  prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje 
s prepovedjo nastopanja za čas pet (5) mesecev, t.j. do 18. 4. 2010   
 
 

NK Vratko Dogoše : Dobrovce  
 
K - 226/0910 
 
Izključenega igralca POCRNJIČ Marko, Dobrovce, št. 42187 se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (igra z roko in ugovarjanje)  prekršek po 
18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 
 
 
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 
 
 
 

Disciplinski sodnik                           
        Bojan Kitel, l.r. 
 


