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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 05. 09. 2008  
 

MLADINA – POKAL 1. krog, 03. 09. 2008 
 

                              NK Koroška Dravograd : NK Vratko Dogoše 
 
K – 039/0808 
 
Izključenega igralca BEZJAK Aleša, NK Dogoše, št. 66469, se namernega 
udarjanja nasprotnega igralca z nogo v nogo, ko se nista borila za žogo, prekršek po 
18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) 
zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni so bile upoštevane ugotovitve, ki izhajajo iz poročila o tekmi. Igrišče je 
zapustil nešportno. 
 
 
K- 040/0809 
 
V 82. minuti odstranjenega predstavnika NK Dogoše, Jahnel Aleša, se zaradi 
žaljenja sodnikov, prekršek se po 23., 25.a 1. točka  čl v skladu z 8. DP in 11. čl. DP, 
kaznuje s prepovedjo opravljanja vseh funkcij na štirih (4)  zaporednih 
tekmah.  
 
Pri izreku kazni so bile upoštevane ugotovitve, ki izhajajo iz poročila o tekmi. Po 
končani tekmi je nadaljeval z nešportnim obnašanjem.  
 
K – 041/0809 
 
Zoper prijavljenega fizioterapevta NK Dogoše Habinger Marka  se uvede 
disciplinski postopek  zaradi povzročene škode na športnem objektu. Na podlagi 30. čl. 
DP ima imenovani pravico v roku 24 ur od prejema tega obvestila podati pisni zagovor 
glede očitane kršitve. Če imenovani navedene pravice ne bo izkoristil, se bo postopek 
vodil in zaključil brez njegovega zagovora. Šteje se, da je zagovor podan pravočasno, 
če bo iz pisemske pošiljke razvidno, da je bila oddana na pošto najpozneje 08. 09. 
2008. 



  
                                                                  

NK NŠ Maribor : NK Pohorje 
 

K – 042/0809 
 
Pozivamo NK Pohorje, da dostavi na MNZM, športno izkaznico igralca Jerenko 
Aljaža, št. 62811 do ponedeljka 08. 09. 2008. 
 
 

NK Akumulator/Prevalje : NK AJM Kungota 
 
 

K – 043/0809 
 
Zaradi nepravočasne dostave uradnega zapisnika s poročili iz zgoraj navedene 
tekme je nemogoče izdati sklep o izključitvah, zato so izključeni igralci NK 
Kungote: 
 

- Rojko Tadej, št. 70494 
- Mitja Leb, št. 55046 
- MaYer Nejc, št. 77835 

 
v suspenzu, kar pomeni da nimajo pravice nastopanja v krogu 06.09, 
07.09.2008, vendar bo nenastop omenjenih igralcev vštet v izrečeno kazen.  
 
K – 044/0809 
 
Delegatu Kraiger Karlu se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZM po 33. 
čl. TP NZS izreče suspenz, ker ni pravočasno dostavil zapisnika s poročili na 
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 
 


