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Maribor, 17. 5. 2011 

 
 

SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

 

Člani 1, 22 krog, 14. 5. 2011  

 

NK Partizan Fram : Jurovski dol 

K – 329/1011 

 

Ekipo NK Jurovski dol zaradi neizpolnjevanja obveznosti v povezavi s tekmo  (prepozno 

oddali športne izkaznice), prekršek se po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP, kaznuje z opominom. 

 

Člani 1, 21. krog, 8. 5. 2011  

 

NK Rače : Partizan Fram 

Zveza K - 310/1011 

 

Na podlagi 36. čl. DP v povezavi s sklepom disciplinskega sodnika o uvedbi disciplinskega 

postopka se NK Partizan Fram, zaradi nešportnega vedenja gledalcev oz. navijačev 

njihovega kluba (v 60. minuti je eden izmed njihovih navijačev uporabil pirotehnični izdelek 

zaradi česar je prišlo do spora med obiskovalci, prekinitve tekme in posredovanja rediteljev, 

ki so nadaljnjo kršitev preprečili), prekršek se po 24. čl. DP v povezavi z 8. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo obiska tekem navijačem na dveh zaporednih tekmah. 

 

Izvršitev kazni se odloži za dobo treh mesecev, če kaznovani klub ne bo storil podobnega ali 

hujšega prekrška.  

 

Pri izreku kazni so bila upoštevana dodatna poročila in zagovor NK Partizan Fram. 

 

 

Člani 2, 19. krog,  13. 5. 2011 

 

 

NK Akumulator : Šentilj 

K –330/1011 

 

Ekipo NK Šentilj zaradi neizpolnjevanja obveznosti v povezavi s tekmo  (tekmo odigrali 

samo z 10 igralci), prekršek se po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP, kaznuje z opominom. 

 

 



 

NK Gostišče pri Antonu : Atleti&CO Maribor 

K - 331/1011 

 

Izključenega igralca Dajčman Davorin, Atleti&CO Maribor, se zaradi prekrška v čisti 

situaciji za dosego zadetka in žalitev sodnika med in po tekmi ter groženj sodniku, (Kot vratar 

je storil prekršek nad igralcem, ki je bil v situaciji za dosego zadetka in po izključitvi 

protestiral na sodniško odločitev ter žalil sodnika. Z žalitvami in grožnjami je nadaljeval tudi 

po tekmi, ko je hotel obračunavati s sodnikom.), prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 

DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah. 

 

Pri izreku kazni je bila upoštevana pisna obrazložitev NK Atleti&CO Maribor. 

 

NK Radvanje : Prepolje  

K - 332/1011 

  

Izključenega igralca Vidovič Sandro, NK Radvanje, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

javni opomin (spotikanje 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 ZU-VIL Brunšvik : Akumulator  

 

K - 333/1011 

 

Ekipo NK Akumulator se zaradi neopravičenega izostanka s tekme članske ekipe, prekršek 

se po 24 čl., v skladu z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 200 €. 

 

 

Kadeti, 22. krog, 14.  In 15. 5. 2011 

 

 

NK Lenart : Prevalje 

K - 334/1011 

 

Izključenega igralca Weiss Nejc, NK Prevalje, se zaradi nasilne igre (izvedel nevarni drseči 

start v borbi za žogo in v nogo zadel nasprotnega igralca, ki ga ja zato odrinil. Po tem je tudi 

on odrinil nasprotnega igralca), prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 

 

Prekršek je bil storjen spontano in nenamerno. Igralec pa se je takoj opravičil. 

 

K - 334/1011 

 

Izključenega igralca Kranvogel Sašo, NK Lenart, se zaradi nasilne igre (po prekršku nad 

njim je odrinil nasprotnega igralca), prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 

 

Prekršek je bil storjen spontano in nenamerno. Igralec pa se je takoj opravičil. 

 

 

 



 

NK Partizan Fram : Vratko Dogoše 

K - 336/1011 
 

Na podlagi prijave sodnika se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek zoper 

igralca Lunežnik Matej, NK Partizan Fram, zaradi suma storitve prekrška po 18. čl. DP, 

ker obstaja sum, da je po končani tekmi ob odhodu z igrišča žalil glavnega sodnika. 

 

Prijavljeni igralec ima v skladu s 30. čl. DP pravico v roku 24 ur podati pisni zagovor.  

 

Prijavljeni igralec se v skladu s 33. in 34. čl. DP suspendira. 

 

 

Starejši dečki, 19. krog, 15. 5. 2011 

 

NK Paloma : Prevalje 

K -337/1011 

 

Ekipo NK Prevalje se zaradi neopravičenega izostanka s tekme starejših dečkov, prekršek po 

24 čl., v skladu z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 120 €. 

 

 

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 

 

 

SKLEP O SUSPENZU 

 

Na podlagi 35. člena DP se izreče suspenz: 

 

 

NK DUPLEK 

 

(neporavnane sodniške in delegatske takse mladinske tekme, 16. kroga, 8. 5. 2011 in članske 

tekme 22. kroga, 14. 5. 2011) 

 

Suspenz dobi pravno veljavo v soboto, 28. 5. 2011, 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/. 

 

 

Disciplinski sodnik 

Bojan Kitel, l.r. 


