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Maribor, 18. 11. 2011 

 
SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

Člani 1, 13. krog, 12. - 13. 11. 2011 

 

NK S. Rojko Dobrovce : Starše 

K - 156/1112 

 

Izključenega igralca Jazbec Blaž, NK Starše, zaradi udarca (v 90. minuti je po prekršku 

nad njim z odprto dlanjo v prsa udaril nasprotnega igralca), prekršek 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 delegata in sodnika iz katerih izhaja, da je 

prekršek storil kot spontano reakcijo na grob prekršek nad njim.  

 

NK Vratko Dogoše : Rače 

K - 157/1112 

 

Izključenega igralca Matičič Rok, NK Vratko Dogoše, se zaradi nasilne igre (v 52. minuti 

z rokami v telo 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. 

 

 

K - 158/1112 

 

Izključenega igralca Plečko Timotej, NK Rače, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego 

zadetka, (v 52. minuti s prekrškom preprečil 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, 13. krog, 12. – 13. 11. 2011 

 

NK Dela Ž Jakob : Rošnja Loka 

K - 159/1112 

 

Izključenega igralca Kavčič Marjan, NK Dela Ž. Jakob, zaradi udarca (v 32. minuti je po 

prekršku nad njim s komolcem v hrbet udaril nasprotnega igralca), prekršek 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 delegata in sodnika iz katerih izhaja, da je 

prekršek storil kot spontano reakcijo na prekršek nad njim.  

 

 

NK ZU-VIL Brunšvik : Peca 2 

K - 160/1112 

 

Izključenega igralca Vesnicer Matic, NK Peca 2, zaradi žalitve sodnika (v 42. minuti je 

protestiral na odločitev sodnika in bil opozorjen z rumenim kartonom, zaradi česar je v 

nadaljevanju še žalil sodnika, ki ga je zaradi tega izključil. Ob izključitvi je nešportno reagiral 

proti sodniku, vendar takoj zapustil igrišče), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 

 

Po tekmi se je za dejanje opravičil.  

 

 

K - 161/1011 

 

 

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

zoper NK ZU-VIL Brunšvik, zaradi suma storitve prekrška po 24. čl. DP, ker obstaja sum, 

da so se njihovi navijači vedli nešportno in nasilno (V 87. minuti tekme naj bi najprej 

posameznik, za njim pa skupina navijačev preskočila ograjo in vstopila na igrišče. Prvi 

posameznik naj bi pristopil do domačega igralca, ga prijel za ramena in udaril s čelom v 

obraz, nato pa ga je udaril še z roko. Pretepeni igralec je utrpel vidne telesne poškodbe, saj je 

krvavel z glave. Po prihodu ostalih navijačev na igrišče je na igrišču zavladal kaos, zaradi 

česar so posredovali reditelji in policija. Sodnik je tekmo zaradi tega prekinil).  

 

Prijavljeni klub ima v skladu s 30. členom DP pravico v roku 24 ur podati pisni zagovor.  

 

Delegat in sodnik naj poročila dopolnita tako, da sporočita število rediteljev, ki so 

posredovali in kakšne ukrepe so izvedli.  

 

NK Peca 2 naj v roku treh dni poda pisno obrazložitev dogodkov in ukrepov, ki so jih 

izvedli za zagotovitev varnosti.  

 

 

 

Mladina, 11. krog,  13. 11. 2011 

 

 

K - 162/1112 

 

Izključenega igralca Ekart Nejc, NK Starše, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni 

opomin (protestiranje in nešportno obnašanje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kadeti, 11. krog,  12. - 13. 11. 2011 

 

NK Korotan/Fužinar : AJM Kungota 

K - 163/1112 

 

Izključenega igralca Dajčman Miha, NK Miklavž Dobrovce, se zaradi ponovljenega 

prekrška – 2 x javni opomin (brezobzirna igra in izgubljanje igralnega časa), prekršek po 18. 

čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

NK D. Pekič Hoče : ZU VIL Brunšvik 

 

K – 164/1112 

 

Izključenega igralca Kurbus Kristjan, NK ZU-VIL Brunšvik, se zaradi prekrška v čisti 

situaciji za dosego zadetka, (v 32. minuti s prekrškom preprečil 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 cicibani - 2 

 

 

K - 165/1112 

 

Ekipo mlajših cicibanov - 2 NK Železničar, se po 9. alineji 25. čl. DP NZS izključi iz 

nadaljnjega tekmovanja. 

 

 

 

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 

 

 

                                                                                                                       Bojan Kitel, l.r. 

Disciplinski sodnik 

 

 

 

 

 


