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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 01. 09. 2010 
 
 
 

Člani - 1, 1. krog, 28. in 29. 8. 2010 
 
 

NK S. Rojko Dobrovce : Lenart 
 
K – 5/1011 
 
Izključenega igralca ISUFI Burem, Dobrovce, št. 15252 se zaradi ponovljenega 
prekrška – 2 x javni opomin (izgubljanje igralnega časa in brezobzirna igra) prekršek se po 
18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni 
tekmi. 
 
 

NK Jurovski dol : Vratko Dogoše 
 

K - 6/1011 
 
Ekipo NK Vratko Dogoše se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski tekmi, 
prekršek se po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €. 
 
 

NK Železničar MB : Pobrežje Gradis 
 

K - 7/1011 
 
Ekipo NK Pobrežje Gradis se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski tekmi, 
prekršek se po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €. 
 
 

NK AJM Kungota : Duplek 
 
K - 8/1011 
 
Izključenega igralca ADEMOVIČ Primož, Duplek, št. 45613 se zaradi ponovljenega 
prekrška – 2 x javni opomin (protestiranje in brezobzirna igra) prekršek se po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 
 
 
 



  
                                                                  

NK Partizan Fram : Gostilna Lobnik Slivnica 
 
K - 9/1011 
 
Izključenega igralca PETROVIČ Niko, Partizan Fram, št. 2595, se zaradi prekrška v 
čisti situaciji za dosego zadetka, prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 

Člani - 2, 1. krog, 28. in 29. 8. 2010 
 

NK Jurovski dol : Vratko Dogoše 
 

K - 10/1011 
 
Ekipo NK Prepolje se zaradi prejetih šestih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek se 
po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €. 
 
 

Mladina, 1. krog, 28. in 29. 8. 2010 
 

NK Jurovski dol : Duplek 
 
K - 11/0910 
 
Ekipo NK Duplek zaradi neupravičenega izostanka s tekme mladine, prekršek se po 24 čl., 
v skladu z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 150 €. 
 
 

NK Radvanje 
 
K - 12/0910 
 
Ekipo NK Radvanje zaradi odstopa od tekmovanja mladinske ekipe, prekršek se po 24 čl., 
v skladu z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 200 €. 
 
 
 

Kadeti, 1. krog, 28. in 29. 8. 2010 
 
 

NK Radlje : AJM Kungota 
 
K - 13/1011 
 
Izključenega igralca POGAČ Tadej, Radlje, št. 45613 se zaradi ponovljenega prekrška 
– 2 x javni opomin (protestiranje in brezobzirna igra) prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 
9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika iz katerega izhaja, da je igrišče zapustil 
nešportno. 
 
NK Radlje se zaradi slabe organizacije tekme, saj ni bilo ustrezne redarske službe, ki bi 
po tekmi preprečila vstop gledalcev na igrišče in obračunavanje s sodnikom, prekršek se po 
24. čl. DP v povezavi z 8. čl. DP  kaznuje z denarno kaznijo 200 €. 
 
 



  
                                                                  

NK Prevalje : Miklavž/Dobrovce 
 

K - 14/1011 
 
Izključenega igralca MOČIVNIK Joži, Prevalje, št. 60808, se zaradi prekrška v čisti 
situaciji za dosego zadetka, prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 
 

Mlajši dečki A+B, 1. krog, 28. in 29. 8. 2010 
 

 
NK Pohorje : NŠ R. Koren Dravograd 

 
 
K - 15/1011 
 
Ekipo NK NŠ R. Koren Dravograd zaradi igranja igralca, ki ni imel pravice nastopiti (na 
tekmi nastopil igralec ALJITI Vedat, ki je prestar), prekršek se po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP 
kaznuje z opominom. 
 
K – 16/1011 
 
Ekipo Pohorje se zaradi neizpolnjevanja obveznosti po sklepu VT-2/1011, z dne 
26.08.2010 (niso dostavili original zapisnika oz. po faxu), prekršek se po 24 čl. v skladu z 8. 
čl. DP, kaznuje z OPOMINOM. 
 
 

Sklep, z dne 27.08.2010 
 

K – 4/1011 
 
NK Brunšvik se zaradi neizpolnjevanja obveznosti po sklepu K – 227/0910, z dne 23. 3. 
2010 in 30. 3. 2010, suspendira do izpolnitve obveznosti določene v sklepu. 
 
Suspenz dobi pravno veljavo v soboto,  11. 09. 2010  in na osnovi 35. čl.  
DP ugasne šele, ko kaznovani dokaže, da je denarne obveznosti plačal.  
Proti sklepu o suspenzu pritožba ni dovoljena /38. čl. DP MNZM/. 
 
 
 
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. 
 


