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Maribor, 28. 11. 2011 

 
SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

 

Člani 2, 13. krog, 12. – 13. 11. 2011 

 

 

NK ZU-VIL Brunšvik : Peca 2 

 

ZVEZA K - 161/1112 

 

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

postopka zoper NK ZU-VIL Brunšvik izdajam sklep s katerim zaradi nešportnega in 

nasilnega vedenja gledalca - njihovega navijača (v 87. minuti je vstopil na igrišče njihov 

navijač, ki je z nešportnim in nasilnim vedenjem povzročil množično kršitev javnega reda 

zaradi katere je sodnik prekinil tekmo.), prekršek po 24. čl. DP v skladu z 8. in 12. čl. DP 

kaznuje z denarno kaznijo 100 € in prepoved obiska tekem navijaški skupini (za 

navijaško skupino se šteje tri ali več oseb, ki skupno navijajo za klub ali kakorkoli 

drugače izkazujejo pripadnost klubu) NK ZU-VIL Brunšvik na dveh zaporednih 

tekmah v gosteh.  

 

Pri izreku kazni so bila v celoti upoštevana poročila delegata in sodnika, kjer je opisana 

kršitev. Zagovor oziroma pojasnilo NK ZU-VIL Brunšvik je bilo upoštevano le v delu s 

katerim obžalujejo dogodek.  

 

Zagovor v delu, ko ne sprejemamo odgovornosti za dejanje njihovega navijača ni bil 

upoštevan, saj Disciplinski pravilnik v 24, členu jasno določa, da se šteje za prekršek ekipe 

tudi nešportno vedenje gledalcev oz. navijaških skupin.  

 

Prav tako ni bil upoštevan zagovor v delu, ko navajajo, da je krivda za incident izključno na 

strani NK Peca, ki naj bi po njihovem slabo organizirala tekmo, ker ni zagotovila varnostne 

službe in da NK Peca uporablja stadion brez ograje. NK Peca ima za igranje tekem na svojem 

stadionu dovoljenje pristojne komisije, prav tako pa je iz fotografij, ki so bile pregledane 

vidno, da je pred tribuno ograja tako, da je navedba netočna. Na tekmi je bil en ustrezno 

označen reditelji, kateremu sta pomagala dva moška, ki nista bila ustrezno označena.  

 

 

 

 

 

 



 

Na podlagi 36. čl. DP v povezavi s sklepom štev. 161/1112 disciplinskega sodnika o uvedbi 

disciplinskega postopka izdajam sklep s katerim se NK Peca 2 zaradi slabe organizacije 

tekme (Na tekmi je bil smo en označen redar – vodja varnosti. Njemu sta sicer ob kršitvi 

pomagala še dva moška, vendar takšen način organiziranja in delovanja rediteljske službe ni 

možno šteti za ustrezno postavljeno in organizirano rediteljsko službo.), prekršek po 24. čl. 

DP v skladu z 8. in 12. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 85€. 

 

Pri izdaji sklepa je bilo upoštevano poročilo delegata iz katerega izhaja, da je bil ustrezno 

označen samo vodja varnosti. Prav tako je bilo upoštevano pojasnilo NK Brunšvik v delu iz 

katerega izhaja, da reditelji niso bili ob tribuni, kjer bi lahko s svojo navzočnostjo preprečili 

kršitev.  

 

K - 166/1112 

 

Na podlagi ugotovitev pri vodenju disciplinskega postopka se v skladu z 28. čl. DP uvede 

disciplinski postopek zoper igralca Ploj Robert Peca 2, zaradi suma storitve prekrška po 

22. čl. DP, zaradi fizičnega napada na osebo (Po prekinitvi tekme v 87. minuti je v prostore 

garderob domače ekipe vstopil navijač NK Brunšvik, katerega naj bi z držalom od metle 

udaril Ploj). 

 

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

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 


