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SKLEP 
disciplinskega sodnika 

TL 2014 - 2015 
 
 

ŠTAJERŠKA LIGA, 3. KROG 6. 9. 2014 
 

 

Pohorje – Tehnotim Pesnica 
 
K - 21/1415 
 
Izključenega igralca Babenko Andrej, Tehnotim Pesnica, se zaradi ponovljenega 
prekrška (brezobzirna igra in spotikanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje 
s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi  
in 
zaradi nasilnega udarca in vlečenja za dres glavnega sodnika ter žalitev in groženj 
sodnikoma  (V 71. minuti je po izključitvi pristopil do glavnega sodnika in ga z glavo 
udaril v glavo oziroma predel nosu. Udarec je izvedel silovito, proti obrazu sodnika, ki 
se je z gibanjem nazaj umikal silovitemu udarcu, tako da niso nastale hujše 
posledice. Kljub temu pa je Babenko sodnika zadel v nos. Ob tem ga je še vlekel za 
dres, vendar se mu je sodnik izmaknil. Po tem je nadaljeval z verbalnimi žalitvami in 
grožnjami, da bo s sodniki obračunal po končani tekmi. V pomoč glavnemu sodniku 
je pristopil tudi pomočnik sodnika, katerega je Babenko prav tako verbalno žalil in mu 
grozil z obračunom po končani tekmi. Zaradi intenzitete kršitve so ga umirili in napotili 
z igrišča šele soigralci.), kar je prav tako prekršek po 18. členu DP, se v skladu z 8. in 
9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za obdobje pet (5) let.  
 

Na podlagi 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepoved nastopanja na vseh 
tekmah za obdobje pet (5) let, t.j. do 6. 9. 2019.   
 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata, igralec pa 
zagovora ni podal. Najstrožja kazen je bila izrečena kot specialna in generalna 
prevencija, saj takšnega napada na sodnika ni možno kaznovati mileje in zanj 
ne more biti opravičila. Fizično obračunavanje s sodniki je nedopustno in mora 
biti izkoreninjeno z vsemi pravnimi sredstvi, posebej pomembno pa je, da se 
takšnim osebam prepreči možnost ponovitve dejanja za najdaljši možni čas.  
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K-22/1415 
 

Izključenega igralca Črnko Boštjan, Tehnotim Pesnica, se zaradi prekrška žalitev, 
groženj in poskusa udarca glavnega sodnika (V 45. minuti je glavni sodnik dosodil 
prekršek za domačo ekipo v bližini kazenskega prostora gostov. Zoper sodniško 
odločitev je protestiralo več igralcev gostujoče ekipe, ki so obstopili sodnika. Pri 
protestiranju je izstopal kapetan ekipe Črnko. Zaradi tega ga je sodnik povabil - želel 
izolirati iz gneče, da bi ga opozoril z rumenim kartonom. V tem trenutku pa je Črnko 
začel vpiti na sodnika, ga verbalno žaliti in mu groziti za sodniško odločitev. Prav 
tako pa je z glavo udaril proti glavi sodnika, vendar ga ni zadel, saj je udarec ustavil 
približno 10 cm pred sodnikovo glavo. Sodniku mu je za prekršek pokazal redči 
karton in ga izključil. Po tem pa je Črnko še nadaljeval z verbalnimi žalitvami in 
grožnjami, da bo zunaj obračunal s sodniki. S kršitvijo je prenehal šele, ko so ga 
odstranili soigralci.), po 18. čl., v skladu s 4. (poskus udarca), 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na vseh tekmah za obdobje enega (1) leta in šest mesecev 
(6), t.j. do 6. 3. 2016.  
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata, igralec pa 
zagovora ni podal. Upoštevana je bila tudi določba 4. člena DP, ki določa, da se 
lahko za poskus storitve prekrška (udarca) storilca prekrška kaznuje tudi mileje 
kot določajo splošna navodila – disciplinska politika organov za vodenje lig (za 
udarec sodnika je predvidena kazen pet let prepovedi nastopanja). Pri tem je 
bilo zlasti upoštevano, da igralec do sedaj ni bil kaznovan za hujše prekrške, 
da kaznovani igralec ni zadel sodnika oziroma da je ostalo pri poskusu udarca, 
da zaradi tega niso nastale druge posledice in da po končani tekmi ni 
nadaljeval s kršitvijo, kar kaže na zavedanje nastale situacije. Fizično 
obračunavanje s sodniki je nedopustno in mora biti izkoreninjeno z vsemi 
pravnimi sredstvi, posebej pomembno pa je, da se takšnim osebam prepreči 
možnost ponovitve dejanja za daljši možni čas.  
 

K - 23/1415 
 
NK Tehnotim Pesnica je na tekmi članov prejel dva rdeča kartona, kar je kršitev 22. 
člena DP. Na podlagi tretje alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 
62,00 € denarne kazni. 
 

K - 24/1415 
 
Odstranjeno uradno osebo, Klavs Miran, Tehnotim Pesnica, ki je bil v vlogi 
fizioterapevta, se zaradi protestiranja, žalitev in groženj sodniku (V 89. minuti je ob 
prekinitvi igre verbalno protestiral na sodniško odločitev. Zaradi tega je do tehničnega 
prostora pristopil sodnika in ga opozoril. Pri tem je Klavs začel vpiti na sodnika in ga 
verbalno žaliti, zaradi česar ga je sodnik odstranil s tehničnega prostora. Med 
zapuščanjem tehničnega prostora je sodniku še grozil, da bo z njim obračunal po 
tekmi.), kar je prekršek po 24. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa 
do uradnih prostorov na treh (3) zaporednih tekmah.  
 
 
 



 

 

Paloma - Marles hiše  
 
K - 25/1415 
 
NK Marles hiše je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov, kar je kršitev 22. 
člena DP. Na podlagi prve alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 
41,00 € denarne kazni 
 
ZU-VIL Brunšvik - Peca 
 
K - 26/1415 
 
Izključenega igralca Grahovac Aleksander, ZU-VIL Brunšvik se zaradi ponovljenega 
prekrška (izgubljanje igralnega časa in igra z roko), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 
DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

K - 27/1415 
 
NK Peca za tekmo ni zagotovil predstavnika ekipe, kar je kršitev 25. člena DP. V 
skladu z 8. čl. DP se jim izreče opomin. 
 

S. Rojko Dobrovce – Slovenj Gradec 
 
K - 28/1415 
 
Izključenega igralca Kobold Tilen, Slovenj Gradec, se zaradi prekrška v čisti situaciji 
za dosego zadetka (v 31. minuti je s prekrškom nad nasprotnikom, ki se je nahajal v 
čisti situaciji za dosego zadetka, preprečil dosego zadetka.), po 18. čl., v skladu z 8. 
in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

Rače – DTV Partizan Fram 
 

K - 29/1415 
 
Izključenega igralca Plečko Timotej, Rače, se zaradi nasilne igre z nogo (V 81. minuti 
je kot vratar v afektu, ko so prejeli zadetek, brcnil proti nasprotniku, ko je ta tekel 
mimo njega, vendar ga pri tem ni zadel.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje 
s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
Igrišče je zapustil športno, po končani tekmi pa se je za prekršek opravičil. 
 
K - 30/1415 
 
Izključenega igralca Horvat Rene, DTV Partizan Fram, se zaradi ponovljenega 
prekrška (brezobzirna igra in ugovarjanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi  
in  
zaradi prekrška verbalnih žalitev pomočnika sodnika (V 90. minuti je ob izključitvi in 
zapuščanju igrišča verbalno žalil sodnika.), po 18. čl. v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
Na podlagi 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepoved nastopanja na štirih (4) 
zaporednih tekmah.   



 

 

 
 
K - 31/1415 
 
Odstranjeno uradno osebo, Štauber Božo, DTV Partizan Fram, ki je bil v vlogi 
predstavnika kluba, se zaradi protestiranja, žalitev in groženj sodniku (V 60. minuti je 
ob prekinitvi igre, ko je sodnik opozoril trenerja ekipe, da ni dovoljeno ugovarjati na 
sodniške odločitve, protestiral na sodniško odločitev tudi Štauber. Zaradi tega je 
sodnik opozoril tudi Šatuberja, ki pa se je razjezil in začel verbalno žaliti sodnika, mu 
groziti z udarcem in s fizičnim obračunom tako, da je dvignil roko in verbalno grozil, 
da ga bo pljunil. Zaradi tega ga je sodnik odstranil s tehničnega prostora. Med 
zapuščanjem tehničnega prostora je še grozil, da bo z njim obračunal, prav tako pa 
je z udarcem verbalno zagrozil tudi pomočniku sodnika.), kar je prekršek po 24. čl., v 
skladu z 8. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do uradnih prostorov na treh (3) 
zaporednih tekmah.  
 

1. ČLANSKA LIGA, 3. KROG 6. 9. 2014 
 
Gostilna Lobnik Slivnica - Marjeta 
 

K - 32/1415 
 
NK Gostilna Lobnik Slivnica je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov, kar je 
kršitev 22. člena DP. Na podlagi prve alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so 
dolžni plačati 41,00 € denarne kazni. 
 
Energo Tim Miklavž – Jurovski dol 
 

K - 33/1415 
 
Izključenega igralca Miložič Jan, Energo Tim Miklavž se zaradi ponovljenega 
prekrška (dvakrat brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
Cerkvenjak – Kovinar Tezno 
 

K - 34/1415 
 
Izključenega igralca Klajnošek Žan, Cerkvenjak se zaradi ponovljenega prekrška 
(brezobzirna igra in vlečenje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

K - 35/1415 
 
Prijavljen igralec Lorenčič Marko, Kovinar Tezno, se zaradi prekrška nešportnega 
obnašanja, (Po končani tekmi je brcnil v vrata garderobe, na katerih ni nastala 
škoda), po 18. čl. v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom.  
 
 
 
 
 



 

 

2. ČLANSKA LIGA, 3. KROG 6. 9. 2014 
 
AJM Kungota – Železničar MB 
 

K - 36/1415 
NK AJM Kungota je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov, kar je kršitev 22. 
člena DP. Na podlagi prve alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 
41,00 € denarne kazni. 
 

MLADINA, 2. KROG, 6. 9. 2014 
 

Cerkvenjak - Rače 
 

K - 37/1415 
 
Izključenega igralca Virag David, Cerkvenjak, se zaradi prekrška nasilne igre z nogo 
(V 52. minuti je v želji po pridobitvi izgubljene žoge v drsečem startu in z malo vije 
dvignjenima nogama zadel nasprotnega igralca, ker se na spolzkem igrišču ni mogel 
ustaviti. Vratar je brez posledic nadaljeval z igro.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
Igrišče je zapustil športno, po končani tekmi pa se je za prekršek opravičil. 
 

KADETI, 2. KROG 6. 9. 2014 
 

NŠ Šentilj - Rače 

 
K - 38/1415 
 
Izključenega igralca Mulec Domen, NŠ Šentilj, se zaradi ponovljenega prekrška 
(brezobzirna igra in igra z roko), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
Peca – NŠ D.P. Hoče - Slivnica  

 
K - 39/1415 
 
NK NŠ D.P. Hoče – Slivnica je tekmo odigral s samo z desetimi igralci, kar je kršitev 
25. člena DP. V skladu z 8. čl. DP se jim izreče opomin. 
 

 
STAREJŠI DEČKI, 2. KROG 6. 9. 2014 

 
Malečnik - Kungota 
 
K – 40/1415 
Izključenega igralca Pignar Žan, Malečnik, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 
dosego zadetka (V 46. minuti približno 21 m od vrat , torej izven kazenskega prostora 
je igralec NK Malečnik zaustavil igralca NK Kungote s prekrškom in preprečil dosego 
zadetka), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni 
(1) zaporedni tekmi. 
 



 

 

 
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 


