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Maribor, 17. 6. 2011 

 
 

SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

 

 

Člani 1, 26. krog,  11. 6. 2011 

 

 

NK Partizan Fram : Radlje 

K - 385/1011 

 

Izključenega igralca Papotnik Igor, NK Partizan Fram, se zaradi nasilne igre (V 59. 

minuti je po prerivanju med igralci, ki je bilo posledica storjenega prekrška, za vrat prijel in 

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

prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 

 

Prekršek je bil storjen kot spontana reakcija na prej storjen prekršek. 

 

 

NK Ţelezničar MB : Duplek 

K -386/1011 

 

Izključenega igralca Grajfoner Tim, NK Duplek, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

javni opomin (nešportno obnašanje in ugovarjanje), prekršek po 18. čl., kaznuje s prepovedjo 

nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi in zaradi ţalitev sodnika (po izključitvi ni hotel takoj 

zapustiti igrišča in je ob tem grobo ţalil sodnika), prekršek po 18. čl. v povezavi 8. in 9. čl. 

DP kaznuje s kaznijo prepovedi nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. V skladu s 5. čl. 

DP se izreče enotna kazen prepovedi nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah. 

 

 

K – 387/1011 

 

Ekipo NK Duplek se zaradi prejetih petih rumenih kartonov in enega rdečega kartona na 

članski tekmi, prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 62 €. 

 

 

 

 

 

 

 



NK Tezno : Pobreţje 

 

 

K - 388 /1011 

 

Na podlagi poročila o tekmi se v skladu s 36. čl. DP uvedbe disciplinski postopek zoper NK 

Tezno MB, zaradi suma storitve prekrška po 24. Čl. DP, ker so slabo organizirali tekmo (med 

tekmo naj bi NN na klop za gostujoče igralce vrgel plastenko s pivom. 

 

V tej povezavi ima prijavljeni klub v skladu s 30. čl. DP podati zagovor. Izjavo oziroma 

prijavo pa lahko dopolni tudi NK Pobreţje, saj je bila plastenka vrţena proti njim. Potrebno bi 

bilo pojasniti kdo in od kod je vrgel plastenko ter občutek ogroţenosti oziroma ukrepe, ki so 

bili podvzeti, če je bil kdo ogroţen.  

 

 

Kadeti, 26. krog, 11.  6. 2011 

 

 

NK Korotan : AJM Kungota 

K - 389/1011 

 

Izključenega igralca Hlebec Nino, NK AJM Kungota, se zaradi udarjanja (v 76. minuti je 

po drsečem startu trčil z nasprotnim igralcem, zaradi česar sta se začela medsebojno močno 

brcati), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na 

treh (3) zaporednih tekmah.  

 

K – 390/1011 

 

Izključenega igralca Repolusk Tomaţ, NK AJM Kungota, se zaradi ponovljenega 

prekrška – 2 x javni opomin (spotikanje in brezobzirna igra), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. 

in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi 

 

K - 391/1011 

 

Funkcionar Partljič Bojan, ki je bil trener NK AJM Kungota, zaradi tega, ker je 

protestiral na sodnikove odločitve in bil odstranjen s tehničnega prostora (v 40. minuti je 

protestiral na sodniške odločitve), prekršek po 23. čl., v skladu z 8. in DP kaznuje z 

opominom. 

 

Pri izreku kazni je bila upoštevana olajševalna okoliščina, ker se je po tekmi opravičil za 

storjen prekršek. 

 

K - 392/1011 

 

Izključenega igralca Kumprej Gašper, NK Korotan, se zaradi udarjanja (v 76. minuti je po 

drsečem startu trčil z nasprotnim igralcem, zaradi česar sta se začela medsebojno močno 

brcati), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na 

treh (3) zaporednih tekmah.  

 

 

 

 



NK Partizan Fram : ZU-VIL Brunšvik 

K – 393/1011 

 

Izključenega igralca Veber Ţan, NK Partizan Fram, se zaradi udarjanja (V 53. minuti je z 

roko udaril v obraz nasprotnika), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.  

 

K - 394/1011 

 

Izključenega igralca Čretnik Nejc, NK ZU-VIL Brunšvik, se zaradi pljuvanja (V 53. 

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

prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.  

 

 

 

Starejši dečki, 22. krog, 4 - 13. 6. 2011 

 

NK Gostilna Lobnik Slivnica  : Pohorje 

 

Zveza – K – 382/1011 

 

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

postopka se prijavljenega igralca Pintarič Dejan, NK Pohorje, zaradi nešportnega vedenja 

do sodnika - pljuvanja (Po končani tekmi je pristopil do sodnika in ga pljunil v telo), prekršek 

po 18. čl. DP v povezavi z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za dobo (6) 

mesecev od izdaje sklepa, t. j. do 17. 12. 2011. 

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano dodatno poročilo in zagovor. 

 

 

Starejši cicibani 22. krog, 4 - 13. 6. 2011 

 

 

NK NŠ Maribor : Tezno MB 

K -394/1011 

 

Ekipo NK Tezno MB se zaradi nastopa igralca, ki ni imel pravice nastopati (nastopal Anošek 

Sergej, ki na dan tekme še ni dopolnil 8 let - premlad ), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP 

kaznuje z opominom. 

 

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU 

Pritoţbena taksa znaša 125,00 EUR  za vse pritoţbe in nakazana na TRR MNZ Maribor, št. 

04515-0000616361.  Zoper izrečene disciplinske kazni je dovoljena pritoţba v roku tri dni /3/ 

od prejema sklepa oz. od objave sklepa /38. čl. DP MNZM in 69. čl. TP NZS/. 

O pritoţbi zoper sklepe odloča komisija za pritoţbe in predpise MNZ Maribor. Pritoţba je 

pravočasna, če je oddana zadnji dan pritoţbenega roka in priporočeno po pošti 

 

 

 

 

 



 

SKLEP O SUSPENZU 

 

Na podlagi 35. člena DP MNZM imajo imenovani klubi zaradi neporavnanih obveznosti,  

prepoved registracij igralcev: 

 

 

CERKVENJAK 

DUPLEK 

INTER JAKOB 

MALEČNIK 

MARIBOR 2010 

POBREŢJE 

PREVALJE 

RAČE 

SLOVENJ GRADEC 

ŠENTILJ 

ŢELEZNIČAR 

ŢNK SLOVENJ GRADEC 

 

 

Suspenz dobi pravno veljavo v soboto, 2. 7. 2011,  in na osnovi 35. čl. DP ugasne šele, ko 

suspendirana ekipa dokaţe, da je svoje finančne obveznosti poravna. Proti sklepu o suspenzu 

pritoţba ni dovoljena /38. čl. DP MNZM/. 

 

 

 

 

                                                                                                                       Bojan Kitel, l.r. 

Disciplinski sodnik 


