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SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

Člani 1, 20 krog, 30. 4. 2011 

 

NK Tezno : Dobrovce 

K – 292/1011 

 

Funkcionar Repnik Egon, ki je bil predstavnik NK Starše, zaradi tega, ker je protestiral na 

sodnikove odločitve, žalil sodnika in bil odstranjen (v 40. minuti je glasno komentiral sojenje 

in žalil glavnega sodnika, zaradi česar ga je sodnik odstranil s tehničnega prostora), prekršek 

po 23. čl., v skladu z 8. in DP kaznuje s prepovedjo opravljanja vseh funkcij za obdobje 

(1) enega meseca (do 3. 6. 2011).  

 

Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina, ker je s prekrškom je nadaljeval tudi 

ob zapuščanju igrišča. Pri izreku kazni je bila upoštevana tudi olajševalna okoliščina, ker se je 

opravičil za storjen prekršek. 

 

K - 293/1011 
 

Na podlagi zapisnika o tekmi se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek zoper NK 

Tezno, zaradi suma storitve prekrška po 24. čl. DP, ker obstaja sum, da so se gledalci - 

navijači njihovega kluba na tekmi in po tekmi nešportno vedli (od 10. do 15., v 41. in 75. 

minuti ter po tekmi naj bi uporabljali pirotehnične izdelke - petarde). 

 

V tej povezavi morajo sodniki in delegat podati podrobno poročilo do 7. 5. 2011. Pojasniti je 

potrebno na podlagi česa so ugotovili, da so kršitve osumljeni domači navijači, ali je imel 

organizator zagotovljeno rediteljsko oziroma varnostno službo, ali so reagirali na kršitve, 

kakšne ukrepe so podvzeli za preprečitev kršitev in odkritje kršiteljev, ali je bil kdo ogrožen, 

kako so ta dejanja vplivala na varnost in potek tekme). 

 

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

 

 

NK Železničar MB : Jurovski dol 

K - 294/1011 

 

Izključenega igralca Horvat Tadej, NK Ţelezničar MB, se zaradi prekrška v čisti situaciji 

za dosego zadetka, (z roko je preprečil dosego zadetka ), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 

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

 



K - 295/1011 

 

Ekipo NK Ţelezničar se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZM na tekmi članske 

ekipe (niso zagotovili uradnih oseb – ni bilo zagotovljene osebe za zdravstveno službo), 

prekršek po 24 čl., v skladu z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z opominom. 

 

Pri izreku kazni je bila upoštevana olajševalna okoliščina, da posredovanje zdravstvene službe 

ni bilo potrebno, na voljo pa je bilo vozilo za prevoz poškodovanih oseb.  

 

 

NK Pobrežje Gradis : Lenart  

K - 296/1011 

 

Izključenega igralca Najvirt David, Pobreţje Gradis, 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. 

 

 

 

Člani 2, 17. krog,  2. 5. 2011 

 

NK Gostišče pri Antonu : ZU-VIL Brušnšvik 

K - 297/1011 

 

Izključenega igralca Košnik David, Gostišče pri Antonu, se zaradi prekrška v čisti situaciji 

za dosego zadetka, (kot vratar storil prekršek nad igralcem, ki je bil v 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. 

 

 

Mladina, 13. krog, 17. 4. 2011 

 

NK Gostišče pri Antonu : Setrans Pesnica 

K - 298/1011 

 

Ekipo NK Pesnica zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZM na tekmi mladine (na tekmo 

prišlo samo 10 igralcev), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z 

opominom. 

 

Kadeti, 20. krog, 2. 5. 2011 

 

NK Koroške gradnje : Vratko Dogoše 

 

K - 299/1011 

 

Funkcionar Perko Simon, ki je bil trener NK Vratko Dogoše, zaradi tega, ker je protestiral 

na sodnikove odločitve in bil odstranjen s tehničnega prostora (v 66. minuti je protestiral na 

sodniške odločitve in vstopil na igrišče brez dovoljenja sodnika, ker naj bi nudil pomoč 

domnevno poškodovanemu svojemu igralcu), prekršek po 23. čl., v skladu z 8. in DP kaznuje 

z opominom. 

 

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

prekršek. 



 

K - 300/1011 

 

Izključenega igralca Perše Klemen, NK Koroške gradnje, se zaradi ponovljenega prekrška 

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

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

tekmi. 

 

Kadeti, 17. krog, 16. 4. 2011 

 

NK Radlje : Brunšvik 

Zveza K - 291/1011 

 

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

postopka se izključenega igralca Matevţ Pisnik, NK Radlje, zaradi prekrška udarjanja 

nasprotnega igralca, (z roko udarec v glavo), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

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

 

Čas suspenza se igralcu šteje v čas prestajanja kazni.  

 

 

Kadeti, 15. krog, 2. 4. 2011 

 

NK Vratko Dogoše : Lenart 

 

Zveza K - 265 /1011 

 

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

postopka zoper NK Lenart, izdajam sklep s katerim se postopek ustavi. Na podlagi 

pravočasno podanih zagovorov obeh klubov je bilo ugotovljeno, da je v času prekinitve tekme 

do poškodovanega otroka – igralca pristopil oče zaradi nudenja pomoči svojemu otroku. Ob 

tem je sicer protestiral na sodniške odločitve. S tem ni povzročil prekinitev tekme, ker je bila 

le ta že prekinjena in ni šlo za nešportno vedenje navijačev NK Lenart.  

 

Zveza K - 264/1011 

 

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

postopka zoper NK Vratko Dogoše, izdajam sklep s katerim se postopek ustavi. Na 

podlagi pravočasno podanih zagovorov obeh klubov je bilo ugotovljeno, da je v času 

prekinitve tekme do poškodovanega otroka – igralca pristopil oče zaradi nudenja pomoči 

svojemu otroku. Ob tem je sicer protestiral na sodniške odločitve. Zaradi tega posredovanje 

rediteljev ni bilo potrebno in ne gre za prekršek slabe organizacije tekme.  

 

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 
 



 
SKLEP O SUSPENZU, 23. 04. 2011 

 

 

Na podlagi 35. člena DP se izreče suspenz: 

 

NŠ NK MARIBOR 

 

(neporavnane sodniške in delegatske takse s pokalne mladinske tekme,  13. 4. 2011) 

 

Suspenz dobi pravno veljavo v petek, 13. 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/. 

 

 

Namestnik disciplinskega sodnika 

Boris TOPLAK, l.r. 

 


