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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 29. 3. 2011 

 

 

Člani 1, 14. krog,  26. in 27. 3. 2011 

 

NK Duplek : AJM Kungota 

K - 230/1011 

 

Izključenega igralca Mulec Marko, NK Duplek, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

javni opomin (dvakrat brezobzirna igra), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

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

 

K – 231/1011 

 

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

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

 

NK Starše : Tezno MB 

K - 232/1011 

 

Izključenega igralca Haliti Bajram, NK Tezno MB, se zaradi nasilne igre, (z nogo 

nenamerno brcnil nasprotnika, ko se nista borila za ţogo), 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 bila upoštevana olajševalna okoliščina, da je bil prekršek storjen kot 

reakcija igralca na nešporten prekršek, ki ga je pred tem nad njim napravil nasprotnik. 

 

NK Pobreţje Gradis : Ţelezničar MB 

K - 233/1011 

 

Izključenega igralca Mihalič Boštjan, NK Pobreţje Gradis, se zaradi ponovljenega 

prekrška – 2 x javni opomin (dvakrat brezobzirna igra), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. 

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

 

NK Lenart : S Rojko Dobrovce 

K -  234/1011 

 

Izključenega igralca Isufi Burim, NK S. Rojko Dobrovce, se zaradi prekrška v čisti 

situaciji za dosego zadetka, (z roko je porinil nasprotnika, ko ga je ta preigral v gibanju proti 

golu, da mu je preprečil neovirano nadaljevanje akcije), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. 

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

 

 



 

Člani 2, . 12 krog, 26. 3. 2011 

 

 

NK Akumulator : Gostišče pri Antonu 

 

K – 235/1011 

 

Izključenega igralca Pupavac Miha, NK Akumulator, se zaradi nasilne igre, (z nogo 

nenamerno brcnil nasprotnika, ko sta se borila za ţogo), 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 tudi igralčevo opravičilo. 

 

K - 236/1011 

 

Izključenega igralca Šimunek Martin, NK Gostišče pri Antonu, se zaradi nasilne igre, (z 

nogo brcnil nasprotnika, ko je ta tekel v napadalni akciji), 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 tudi igralčevo opravičilo. 

 

K - 237/1011 
 

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

Akumulator, zaradi suma storitve prekrška po 24. čl. DP, ker obstaja sum, da so slabo 

organizirali tekmo. 

 

V tej povezavi morajo vsi sodnik in delegat podati podrobno poročilo do 3. 4. 2011. Pojasniti 

je potrebno ali je NK Akumulator zagotovil rediteljsko sluţbo, koliko rediteljev je bilo na 

kraju prireditve ob začetku, koliko jih je posredovalo ob domnevni kršitvi in kako je 

organizator upošteval navodila delegata oziroma sodnika za povečanje števila rediteljev za 

zagotovitev varnosti. Pojasniti je potrebno tudi dogajanja po končani tekmi in opisati 

infrastrukturo na kraju domnevne kršitve.  

 

NK Akumulator ima v skladu s 30. členom DP pravico v roku 24 ur podati pisni zagovor.  

 

K - 238/1011 
 

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

Gostišče pri Antonu, zaradi suma storitve prekrška po 24. čl. DP, ker obstaja sum, da so se 

člani njihove navijaške skupine nešportno vedli (zaradi česar je moral sodnik v 86. minuti 

prekiniti tekmo).  

 

V tej povezavi morajo vsi sodnik in delegat podati podrobno poročilo do 3. 4. 2011. Pojasniti 

je potrebno ali so bili navijači ločeni, dejstva, ki potrjujejo trditev, da gre za navijače NK 

Gostišče pri Antonu, podrobno opisati vse kršitve (ţalitve, groţnje, …), tudi tiste iz prvega 

polčasa in posledice za potek tekme.  

 

NK Gostišče pri Antonu ima v skladu s 30. členom DP pravico v roku 24 ur podati pisni 

zagovor.  

 

 



K – 239/1011 

 

Ekipo NK Gostišče pri Antonu se zaradi prejetih petih rumenih in enega rdečega kartona na 

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

 

NK Maribor 2010 : Dela Ţ Jakob 

K - 240/1011 

 

Izključenega igralca Repolusk Metod, NK Maribor 2010, se zaradi ponovljenega prekrška 

– 2 x javni opomin (dvakrat brezobzirna igra), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

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

 

K - 241/1011 

 

Izključenega igralca Maher Gorazd, NK Dela Ţ. Jakob, se zaradi prekrška v čisti situaciji 

za dosego zadetka, prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 

nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

NK Korotan : Zu-Vil Brunšvik 

K - 242/1011 

 

Izključenega igralca Bevk Jernej, NK Zu-Vil Brunšvik se zaradi nasilne igre – udarjanja  

(med prekinitvijo je s pestjo udaril v prsa nasprotnega igralca), prekršek po 18. čl., v skladu z 

8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah. 

 

NK Šentilj : A.B.T Miklavţ 

K - 243/1011 

 

Izključenega igralca Dolinšek Patrik, NK Šentilj, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

javni opomin (ugovarjanje in izguba igralnega časa), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 

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

 

NK Atleti&CO Maribor : Radvanje 

K - 244/1011 

 

Izključenega igralca Puklavec Miha, NK Atleti&CO Maribor, se zaradi nasilne igre, (v 

trenutku, ko se ni boril za ţogo je z nogo brcnil nasprotnika, v spodnji del noge, z malo 

intenziteto brce), 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 tudi igralčevo opravičilo. 

 

K - 245/1011 

 

Izključenega igralca Bezenšek Igor, NK Radvanje, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

javni opomin (dvakrat brezobzirna igra) , prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

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

 

 

 

 

 



K – 246/1011 

 

Ekipo Radvanje se zaradi prejetih petih rumenih in enega rdečega kartona na članski tekmi, 

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

 

 

Kadeti, 14. krog, 27. 3. 2011  

 

NK Koroška gradnje : Partizan Fram 

 

K - 246/1011 

 

Izključenega igralca Gungl Amadej, Partizan Fram, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

javni opomin (ugovarjanje 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 - 247/1011 

 

Izključenega igralca Marčič Tilen, NK Koroške gradnje, se zaradi ponovljenega prekrška 

– 2 x javni opomin (ugovarjanje in nešportno obnašanje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 

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

 

 

NK Radvanje : Pobreţje Gradis 

K - 248/1011 

 

Izključenega igralca Vedat Mustafa, NK Pobreţje Gradis, se zaradi ponovljenega 

prekrška – 2 x javni opomin (spotikanje in izguba igralnega časa), prekršek po 18. čl., v 

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

 

K - 249/1011 

 

Ekipo NK Pobreţje Gradis se zaradi neizpolnjevanja obveznosti – nastopilo samo 9 igralcev 

(sodnik ni dovolil nastopa dvema igralcema, ker se slike niso ujemale z igralci, ki so bili 

prisotni na tekmi in navedeni ne seznam 12 igralcev), prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP 

kaznuje z opominom. 

 

K – 250/1011 

 

Funkcionar Majcen Bojan, ki je bil trener NK Pobreţje Gradis, zaradi tega, ker je bil 

odstranjen s tehničnega prostora (protestiral in ugovarjal ter se nešportno vedel s tem, ko je 

ţalil sodnika), prekršek po 23. čl., v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje s prepovedjo vodenja 

ekipe na treh (3) zaporednih tekmah. 

 

Po odstranitvi se tehničnega prostora je nadaljeval s prekrškom - ţalitvami.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Starejši dečki, . 12 krog, 26. 3. 2011 

 

 

NK Ekosystem Pesnica : Pohorje 

K - 251/1011 

 

Izključenega igralca Ţelje Denisa, NK Pesnica, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego 

zadetka (z roko je preprečil pot ţogi v nebranjen del gola) , prekršek po 18. čl., v skladu z 8. 

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

 

 

NK Miklavţ/Dobrovce : Prevalje 

K - 252/1011 

 

Ekipo Prevalje se zaradi neizpolnjevanja obveznosti – nastopilo samo 10 igralcev, prekršek 

po 22 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 

 

 

 

 

                                                                                                                       Bojan Kitel, l.r., 

disciplinski sodnik 

 

 
 


