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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 21. 08. 2008  

 
 

Člani – Pokalno tekmovanje,  1. krog,  19.08.2008 
 

NK Radlje : NK Radvanje 
K – 001/0809 
 
Izključenega igralca LUKIČ Renata, NK Radvanje, št. 37907,  se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (ugovarjanje in prostestiranje),  prekršek 
se po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na 
dveh (2) zaporednih  tekmah. 
 
Pri izreku kazni so bile upoštevane ugotovitve, ki izhajajo iz poročila o tekmi. Igrišče 
je zapustil nešportno. 
 
 

NK Pekre : NK Vratko Dogoše 
K – 002/0809 
 
Ekipo NK  Dogoše se zaradi prepozno oddanih izkaznic (25 min. pred tekmo) na 
podlagi poročila delegata, zaradi prekrška po 24. čl. v skladu z 8. čl. DP, kaznuje z 
opominom. 
 

NK Dobrovce : NK Duplek 
 
K – 003/0809 
 
Izključenega igralca KOLAR Uroša, NK Duplek, št. 45615, se zaradi udarjanja 
z roko nasprotnega igralca v predel obraza,  prekršek se po 18. čl. in v skladu z 8. 
in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih 
tekmah.  
 
Pri izreku kazni so bile upoštevane ugotovitve, ki izhajajo iz poročila o tekmi. Igrišče 
je zapustil športno. 
 
 



  
                                                                  

 
 
 
K – 004/0809 
 
Izključenega igralca VOGRINČIČ Boruta, NK Dobrovce, št. 11456, se zaradi 
nasilne igre,  prekršek se po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.  
 
Pri izreku kazni so bile upoštevane ugotovitve, ki izhajajo iz poročila o tekmi. Igrišče 
je zapustil športno. 
 
 
K – 005/0809 
 
Ekipo NK Dobrovce se zaradi prejetih petih rumenih kartonov in enega rdečega 
kartona na članski tekmi, zaradi prekrška po 22. čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, 
kaznuje z denarno kaznijo 62 €. 
 
K – 006/0809 
 
NK Palomo se zaradi odstopa od tekmovanja z ekipo starejših dečkov, 
prekršek po 24. čl. in v skladu z 8. čl. DP pravilnika kaznuje z denarno 
kaznijo v višini 200 EUR (sklep IO, z dne 20.06.07) . Kazen se mora 
glede na 12. čl. DP plačati v roku 15 dni, sicer bo ekipa na podlagi 35. čl. DP 
suspendirana. 
 
K – 007/0809 
 
NK Jurovski dol  se zaradi odstopa od tekmovanja z mladinsko ekipo, 
prekršek po 24. čl. in v skladu z 8. čl. DP pravilnika kaznuje z denarno 
kaznijo v višini 200 EUR (sklep IO, z dne 20.06.07) . Kazen se mora 
glede na 12. čl. DP plačati v roku 15 dni, sicer bo ekipa na podlagi 35. čl. DP 
suspendirana. 
 
K – 008/0809 
 
 
NK Pobrežje  se zaradi odstopa od tekmovanja z ekipo mlajših cicibanov, 
prekršek po 24. čl. in v skladu z 8. čl. DP pravilnika kaznuje z denarno 
kaznijo v višini 200 EUR (sklep IO, z dne 20.06.07) . Kazen se mora 
glede na 12. čl. DP plačati v roku 15 dni, sicer bo ekipa na podlagi 35. čl. DP 
suspendirana. 
 

 
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 
 


