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Člani 1, 21. krog, 7. 5. 2011, 8. 5. 2011 

 

 

NK Lenart : Tezno MB 

 

K - 306/1011 

 

Izključenega igralca Ploj Dejan, NK Lenart, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni 

opomin (ugovarjanje in vlečenje), prekršek po 18. čl. v skladu z  8. in 9. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.   

 

K - 307/1011 

 

Izključenega igralca Cipot Ţeljko, NK Tezno MB, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 

dosego zadetka (kot vratar storil prekršek v kazenskem prostoru 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 - 308/1011 

 

Izključenega igralca Koren Matej, NK Tezno MB, se udarca (ko je bil nad njim storjen 

prekršek vlečenja je s komolcem namerno udaril nasprotnega igralca v glavo), 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, ki izhaja iz poročil o izključitvi. 

Igralec je prekršek storil kot spontano reakcijo na prej storjen prekršek nad njim. 

 

K - 309/1011 

 

Ekipo NK Tezno MB, se zaradi prejetih dveh redečih kartonov na eni tekmi članov, prekršek 

po 22. čl. v skladu 8. čl DP, kaznuje z denarno kaznijo v višini 62,00 €. 

 

 

NK Rače : Partizan Fram 

 

K - 310/1011 

 

Na podlagi 28. čl. DP se uvede disciplinski postopek zoper NK Partizan Fram, zaradi 

suma storitve prekrška po 24. čl. DP, saj naj bi se njihovi navijači med tekmo nešportno vedli 



 

 

(med tekmo naj bi uporabljali pirotehnične izdelke, zaradi česar so morali posredovati 

reditelji).  

 

V tej povezavi ima NK Partizan Fram v skladu s 30. čl DP podati pismeni zagovor.  

 

Dodatna poročila pa mora poslati glavi sodnik, delegat in organizatorji tekme, ki naj pojasnijo 

v kateri minuti so se kršitve dogajale, koliko (približno) je bilo kršiteljev, na podlagi česa so 

ugotovili, da gre za navijače NK Partizan Fram in kakšne so bile posledice za varnost na 

tekmi oziroma kakšne ukrepe so podvzeli za zagotovitev varnosti.  

 

 

NK Vratko Dogoše : Pobrežje Gradis 

K - 311/1011 

 

Izključenega igralca Klemenčič Domen, NK Vratko Dogoše, se zaradi prekrška v čisti 

situaciji za dosego zadetka (kot zadnji igralec storil prekršek 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 - 312/1011 

 

Izključenega igralca Kobler Boštjan, NK Pobreţje Gradis, se zaradi nasilne igre (ko je 

hotel z visoko dvignjeno nogo ustaviti žogo je zadel nasprotnega igralca v prsa), 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, ki izhaja iz poročil o izključitvi. 

Igralec je prekršek storil nenamerno in se takoj ter tudi pisno opravičil. 

 

 

Člani -2, 18. krog, 7. 5. 2011, 8. 5. 2011 

 

 

NK Akumulator : Gostišče pri Antonu 

K - 313/1011 

 

Izključenega igralca Šipek Jani, NK Akumulator, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

javni opomin (brezobzirna igra in ugovarjanje), 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 2010 

 

K - 314/1011 

 

Izključenega igralca Tomaţič Zoran, NK Maribor 2010, se zaradi prekrška v čisti situaciji 

za dosego zadetka (z roko preprečil zadetek), prekršek po 18. čl. v skladu z  8. in 9. čl. DP 

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

 

 

 



 

 

NK Prepolje : Marjeta 

K - 315/1011 

 

Izključenega igralca Bratovčak David, NK Marjeta, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

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

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

 

K - 316/1011 

 

Izključenega igralca Krajač Damjan, NK Prepolje, se zaradi nasilne igre (ko se je boril za 

žogo je storil prekršek nad vratarjem, vratar ga je zato odrinil, izključeni igralec pa je kot 

reakcijo na storjen prekršek močneje odrinil vratarja), 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, ki izhaja iz poročil o izključitvi. 

Igralec je prekršek storil nenamerno, kot reakcijo na storjen prekršek nad njim in se takoj 

opravičil. 

 

NK A.B.T. Miklavž : Dela Ž Jakob 

 

K - 317/1011 

 

Ekipo NK Dela Ţ Jakob se zaradi prejetih pretih rumenih kartonov na eni tekmi članov, 

prekršek po 22. čl. v skladu 8. čl DP, kaznuje z denarno kaznijo v višini  41,00 €. 

 

 

Mladina, 15. krog, 7. 5. 2011, 8. 5. 2011 

 

 

NK Duplek : Malečnik 

 

K - 318/1011 

 

Ekipo NK Duplek se zaradi neizpolnjevanja obveznosti na tekmi (prepozno oddane športne 

izkaznice), prekršek po 24. čl. v skladu 8. čl DP, kaznuje z opominom. 

 

K – 319/1011 

 

Igralec Tušek Tomaţ, NK Duplek, je kljub prepovedi nastopanja (7 RU)  opravljal funkcijo 

predstavnika na mladinski tekmi  v nedeljo, 8. 5. 2011, prekršek se po 18. in v skladu z 8. čl. 

DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja še na (1) zaporedni tekmi (1+1=2). 

 

 

K - 320/1011 

 

Ekipo Malečnik se zaradi neizpolnjevanja obveznosti na tekmi (prepozno oddane športne 

izkaznice), prekršek po 24. čl. v skladu 8. čl DP, kaznuje z opominom. 

 

 

 

 



 

 

NK Setrans Pesnica : Paloma/Jakob 

 

K - 321/1011 

 

Ekipo NK Dela Ţ Jakob se zaradi neizpolnjevanja obveznosti na tekmi (nastopili samo z 10. 

igralci), prekršek po 24. čl. v skladu 8. čl DP, kaznuje z opominom. 

 

 

Kadeti, 21. krog, 7. 5. 2011, 8. 5. 2011 

 

NK Prevalje : Pobrežje Gradis 

 

K - 322/1011 

 

Izključenega igralca Marsel Andrej, NK Prevalje, se zaradi nasilne igre (ko se je boril za 

žogo je kot reakcijo na storjen prekršek nad njim močneje odrinil 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 bila upoštevana olajševalna okoliščina, ki izhaja iz poročil o izključitvi. 

Igralec je prekršek storil nenamerno, kot reakcijo na storjen prekršek nad njim. 

 

 

K - 323/1011 

 

Izključenega igralca Ameti Muhamed, NK Pobreţje Gradis, se zaradi nasilne igre (ko se 

je boril za žogo je skočil na nasprotnega vratarja in ga začel žaliti, po izključitvi pa se ni 

umiril in je z žalitvami zapuščal igrišče), prekršek po 18. čl. v skladu z  8. in 9. čl. DP 

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

 

 

NK Starše : Partizan Fram 

 

K - 324/1011 

 

 

Izključenega igralca Robič Matej, NK Partizan Fram, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 

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

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

 

 

 

 

K - 325/1011 

 

Funkcionar Simonič Zdravko, ki je bil na fizioterapevt NK Starše, se zaradi odstranitve s 

tehničnega prostora (v 54. minuti je protestiral na sodniške odločitve, sodnika žalil in mu ob 

odhodu z igrišča še grozil), prekršek po 23. čl. v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo opravljanja vseh funkcij za čas enega meseca, t.j. do 10. 6. 2011.  
 

 



 

 

Starejši dečki, 18. krog, 7. 5. 2011, 8. 5. 2011 

 

NK Pohorje : Koroške gradnje 

 

 

K - 326/1011 

 

Izključenega igralca Sternad Aljoša, NK Pohorje, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

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

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

 

K - 327/1011 

 

Izključenega igralca Andrejc Matic, NK Koroške gradnje, se zaradi ponovljenega 

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

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

 

 

NK Tezno MB : Gostišče pri Antonu 

 

K - 328/1011 

 

Ekipo NK Gostišče pri Antonu se zaradi neupravičenega izostanka s tekme, prekršek po 24. 

čl. v skladu 8. in 12 čl. DP, kaznuje z   denarno kaznijo v višini 120 €. 

 

 

Zveza K - 293/1011 

 

Na podlagi 36. čl. DP izdajam po izvedenem disciplinskem postopku sklep s katerim se 

postopek zoper NK Tezno MB ustavi, saj sum, da bi navijači NK Tezno z uporabo 

pirotehničnih izdelkov storili prekršek po 24. čl. DP ni bil potrjen.  

 

Dejstvo je, da so bile detonacije pirotehničnih izdelkov za tribuno in niso vplivale na varen 

potek tekme. Kljub temu pa je potrebno opozoriti, da je uporaba tovrstnih pirotehničnih 

izdelkov na javnih zbiranjih in tudi sicer prepovedana. Delegat oziroma organizator naj v 

podobnih primerih kršitev javnega reda, v izogib dvomljivih situacij, le te prijavijo policiji.  

 

 

Zveza K - 304/1011 

 

Na podlagi 36. čl. DP izdajam sklep po izvedenem disciplinskem postopku s katerim 

izključenega igralca Stančič Jernej, NK Malečnik, zaradi napada na sodnika (V 30. minuti 

je izključeni igralec izvedel nešportni fizični kontakt z glavnim sodnikom, ker le ta ni dosodil 

prekrška za kazenski udarec, ki je bil storjen po mnenju izključenega igralca. Pri tem je z 

rokami v prsi močno odrinil glavnega sodnika, ga žalil in mu grozil s fizičnim obračunom po 

tekmi. Po izrečenih grožnjah in žalitvah je sodnika močneje porinil še enkrat. Po izključitvi pa 

je ob odhodu z igrišča nadaljeval z nešportnim vedenjem, saj je brcnil posodo za smeti), 

prekršek po 18. členu DP v skladu z 8. in 9. čl. DP izreče kazen prepoved nastopanja za čas 

enega (1) leta, t.j. do 10. 5. 2012.  

 



 

 

Pri izreku kazni so bila upoštevana poročila o izključitvi in zagovor, ki ga je podal izključeni 

igralec ter NK Malečnik. Iz celotne dokumentacije izhaja, da je šlo za očitno nešportno 

nasilno odrivanje in vedenje do glavnega sodnika, ki ga je potrebno obravnavati in zanj izreči 

kazen v skladu s Splošnimi navodili NZS – disciplinska politika organov vodenja lig NZS, 

izdanimi v Ljubljani dne 31. 5. 2004.  

 

 

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 DS 

Boris Toplak, l.r. 

 


