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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 05.05. 2009 

 
Člani - 2,  16. krog,  02. in 03.05.2009 

 
NK Rošnja Loka : AJM Kungota  

K - 295/0809 
 
Ekipo Rošnja Loka se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski tekmi, 
zaradi prekrška po 22. čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno 
kaznijo 41 €. 
 

DOPOLNITEV Člani - 2,  15. krog,  25.04.2009 
 
 

NK Akumulator : Dela Ž Jakob 
 
VEZA K- 279/0809 
 
Ekipo NK Akumulator, se zaradi slabe organizacije tekme (na tekmi so bili gledalci 
s pijačo v steklenicah), zaradi prekrška po 24. čl. v skladu z 8. čl. DP kaznuje z 
opominom.  
 
Zoper ekipo NK Akumulator je bil izveden disciplinski postopek v katerem so podali 
svoj zagovor, prav tako pa je poročilo temeljito dopolnil delegat. Na podlagi tako 
izvedenih dokazov je disciplinski sodnik sklenil, da je bila storjena kršitev za katero 
je izrekel zgoraj navedeni sklep in kazen , ki je primerna teži storjenega prekrška. V 
primeru ponovitve istega ali podobnega prekrška bo izrečena strožja kazen.  
 

Mladina - 1,  20. krog,  02. in 03.05.2009 
 

NK Partizan Fram : Marles hiše  
K – 296/0809 
 
Izključenega igralca JAGARINEC Dejan, Marles hiše, št. 58211, 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 Vratko Dogoše : Pobrežje Gradis  
 
K – 297/0809 
 
NK Pobrežje Gradis, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (na 
tekmi je bilo prisotnih samo 8 igralcev), prekršek po 24. čl. v zvezi z 8 in 12, čl. DP 
kaznuje z opominom. 
 

Kadeti,  14. krog,  26.04.2009 
 

NK Peca : Duplek 
K - 298/0809 
 
Ekipo NK Duplek se zaradi neopravičenega izostanka s prvenstvene  tekme dne 
26.04.2009 v Črni na Koroškem, prekršek po 24. čl. v zvezi z 8. in 12. čl. DP 
kaznuje  z denarno kaznijo v višini 83 € kazni.  
 
Kazen se mora glede na 12. čl. DP plačati v roku 15 dni, sicer bo ekipa na podlagi 
35. čl. DP suspendirana. 
 

Kadeti,  15. krog,  03.05.2009 
 

NK Peca : Jurovski dol  
K – 299/0809 
 
Izključenega igralca ŠKRLEC Jani, Jurovski dol, št. 69442, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (stalno kršenje pravil in ugovarjanje)  
prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo o izključitvi iz katerega izhaja, da igralec 
ni hotel zapustiti igrišča, po tem ko je bil izključen.  
 

Starejši cicibani »A-2«,  13. krog,  26.04.2009 
 

NK Vratko Dogoše : Isover Pesnica 
K - 300/0809 
 
Trener ekipe FRAJZMAN Robert, NK Isover Pesnica, se zaradi prijave igralca 
PRELEC Nika, 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 
 
 

Mlajši dečki »A-1«,  15. krog,  02.05.2009 
 

NK Pobrežje Gradis : Miklavž/Dobrovce 
K - 301/0809 
 



  
                                                                  

Ekipo NK Miklavž/Dobrovce se zaradi neopravičenega izostanka s prvenstvene  
tekme dne 26.04.2009, prekršek po 24. čl. v zvezi z 8. in 12. čl. DP kaznuje  z 
denarno kaznijo v višini 83 € kazni.  
 
Kazen se mora glede na 12. čl. DP plačati v roku 15 dni, sicer bo ekipa na podlagi 
35. čl. DP suspendirana. 

 
 

VEZA SKLEP: K - 285/0809 
 
PEČNIK Miran, trener NK Fužinar, se zaradi obrekovanja glavnega sodnika (s 
tehničnega prostora je sodniku izrekel nekaj besed s katerimi ga je obrekoval), 
prekršek po 23. čl. v zvezi z 8. čl DP, kaznuje z opominom. 
 
Zoper trenerja PEČNIK Mirana je bil izveden disciplinski postopek v katerem je podal 
svoj zagovor in priznal, da je izrekel nekaj neprimernih besed. Na podlagi tako 
izvedenih dokazov je disciplinski sodnik sklenil, da je bila storjena kršitev za katero 
je izrekel zgoraj navedeni sklep in kazen , ki je primerna teži storjenega prekrška. V 
primeru ponovitve istega ali podobnega prekrška bo izrečena strožja kazen.  

 
 
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 
 


