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SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

Člani 1, 5. krog, 2. 4. 2011 

 

NK S. Rojko Dobrovce : Vratko Dogoše 

 

K - 254/1011 

 

Izključenega igralca Plemeniti Krešimir, NK S. Rojko Dobrovce, 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 - 255/1011 

 

Izključenega igralca Letonja Aleš, NK S Rojko Dobrovce, se zaradi prekrška v čisti 

situaciji za dosego zadetka, (z roko je vlekel nasprotnika za dres, ko je bil ta 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. 

 

K – 256/1011 

 

Ekipo NK S. Rojko Dobrovce se zaradi prejetih dveh rdečih kartonov na članski tekmi, 

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

 

 

NK Partizan Fram : Duplek 

K - 257/1011 

 

Izključenega igralca Topolovec Smiljan, NK Partizan Fram, se zaradi nasilne igre (z nogo 

je brcnil v spodnji del noge nasprotnika, ko je bila igra prekinjena), 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, saj je bil prekršek storjen kot 

spontana reakcija igralca na nešporten prekršek, ki ga je nasprotnik storil nad njim. 

 

 

 

 

 



K - 258/1011 

 

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

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

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

 

NK AJM Kungota : Pobrežje Gradis 

K - 258/1011 

 

Izključenega igralca Gajič Goran, NK Pobrežje Gradis, 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. 

 

 

Člani 2, 13. krog, 3. 4. 2011 

 

NK Marjeta : Korotan 

K - 260/1011 

 

Izključenega igralca Antić Marko, NK Marjeta, se zaradi udarjanja (s komolcem je v 

trebuh močno udaril nasprotnega igralca, ki je sicer lahko nadaljeval z igro), prekršek po 18. 

čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih 

tekmah. 

 

Pri izreku kazni je bila upoštevana olajševalna okoliščina, saj je bil prekršek storjen kot 

reakcija na provokacijo nasprotnega igralca. 

 

NK Akumulator : Gostišče pri Antonu 

 

ZVEZA K – 237/1011 

 

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

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

dodatnih pisnih poročil in zagovorov je bilo ugotovljeno, da je NK Akumulator zagotovil 

reditelje, ki pa zaradi vseh okoliščin niso mogli preprečiti nešportnega vedenja, ki je bilo 

storjeno s strani posameznikov, ob storjeni kršitvi pa so ustrezno reagirali.  

 

ZVEZA K – 238/1011 

 

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

postopka zoper NK Gostišče pri Antonu, zaradi nešportnega vedenja gledalcev oz. navijaške 

skupine, (njihovi navijači so žalili sodnike in v 86. minuti povzročili prekinitev tekme, zaradi 

česar so bili odstranjeni z dela športnega objekta), prekršek po 24. čl. v povezavi z 8. in 10.a 

čl. DP izreče kazen prepovedi obiska tekem gledalcem oziroma navijaškim skupinam na 

dveh tekmah v gosteh. 

 

Ob upoštevanju 15. člena DP se izvršitev kazni pogojno odloži za tri mesece od izdaje sklepa, 

če gledalci oziroma člani navijaške skupine ne bodo storili podobnega ali hujšega prekrška,  

t.j. do 5. 7. 2011. 

 

 

 



 

 

Kadeti, 15. krog, 2. 4. 2011 

 

NK Starše : AJM Kungota 

K - 261/1011 

 

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

opomin (vlečenje 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 - 262/1011 

 

Izključenega igralca Šegula Alja, NK AJM Kungota, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 

x javni opomin (vlečenje in spotikanje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje 

s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

K - 263/1011 

 

Izključenega igralca Hlebec Nino, NK AJM Kungota, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 

dosego zadetka, (spotaknil nasprotnega igralca, ko je tekel sam proti golu ), prekršek po 18. 

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

 

NK Vratko Dogoše : Lenart 

K - 264/1011 
 

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

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

tekmo. 

 

V tej povezavi mora sodnik podati podrobno poročilo do 10. 4. 2011. Pojasniti je potrebno ali 

je NK Dogoše zagotovil rediteljsko službo, koliko rediteljev je bilo na kraju prireditve ob 

začetku, koliko jih je posredovalo ob domnevni kršitvi in kako je organizator upošteval 

navodila sodnika za zagotovitev varnosti. Pojasniti je potrebno tudi dogajanja po končani 

tekmi in opisati infrastrukturo na kraju domnevne kršitve.  

 

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

 

K - 265/1011 
 

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

Lenart, zaradi suma storitve prekrška po 24. čl. DP, ker obstaja sum, da se je njihov navijač 

nešportno vedel in povzročil prekinitev tekme (v 10. minuti je pritekel na igrišče in grozil 

sodniku s fizičnim obračunavanjem). 

 

NK Lenart 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 

 


