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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 01.05. 2009 

 
 

Mladina – 1,  19. krog,  29.04.2009 
 
 

NK AJM Kungota : NK Setrans Pesnica 
K – 289/0809 
 
Izključenega igralca JEVTIČ Dejan, AJM Kungota, št. 69865, 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 – 290/0809 
 
Izključenega igralca CAF FELDIN Žanan, Setrans Pesnica, št. 45622, 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.  

 
K - 291/0809 
 
Odstranjenega in prijavljenega predstavnika ekipe SUŽNIK Albin iz ekipe, 
Setrans Pesnica, se zaradi protestiranja in ugovarjanja na odločitve sodnika med 
tekmo prekršek po 23. čl. v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje s kaznijo prepovedjo 
opravljanja vseh funkcij za dobo enega  (1) meseca, t.j. od 01. 05. 2009 do 
01. 06. 2009 
 

NK Pobrežje Gradis : KNK Fužinar 
 
K – 292/0809 
 
Izključenega igralca NAJRAJTER Gašper, Fužinar, št. 54453, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (ugovarjanje 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.  
 



  
                                                                  

NK Marles hiše : NK Malečnik 
 
 

K - 293/0809 
 
Marles hiše, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti funkcionarjev v zvezi z 
organizacijo tekme (na tekmi funkcionarji niso nosili priponk), prekršek po 24. čl. v 
zvezi z 8. in 25. čl. DP, kaznuje z opominom.  
 
K - 294/0809 
 
Malečnik, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti funkcionarjev v zvezi z organizacijo 
tekme (na tekmi funkcionarji niso nosili priponk), prekršek po 24. čl. v zvezi z 8. in 
25. čl. DP, kaznuje z opominom.  
 
 

 
VEZA SKLEP:  K - 285/0809 
 
Zoper PEČNIK Miran, trenerja NK Fužinar, se na podlagi 28. čl. DP in poročila 
delegata o tekmi uvede disciplinski postopek zaradi žalitev sodnikov s strani 
funkcionarjev (med tekmo je  žalili sodnike in jih zmerjali) prekršek po 24. čl. DP. 
 
V skladu s 30. čl. DP ima trener PEČNIK Miran pravico v roku 24. ur od prejema 
obvestila podati pisni zagovor. 

 
 
 
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 
 


