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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 13. 12. 2010 

 
Člani 1, 5. krog, 21. - 22. 11. 2010 

 
NK Rače : NK Tezno MB 

 
ZVEZA K – 221/1011 
 
Na podlagi 36. čl. DP, v povezavi s sklepom disciplinskega sodnika o uvedbi disciplinskega 
postopka zoper NK Tezno MB, izdajam sklep o kaznovanju. S tem sklepom zaradi storitve 
prekrška po 24. čl. DP, ker so se gledalci NK Tezno MB nešportno vedli (Gledalci, ki so bili v 
navijaški skupini, ki je navijala za Tezno MB so metali kamenje proti pomočniku sodnika in ga s 
kamni zadeli v telo ter vrat. Prav tako so pljuvali proti pomočniku sodnika. Zaradi tega je glavni 
sodnik v 71. minuti prekinil tekmo za 9 minut. Ob tem je posredovala policija, redarji in igralec 
NK Tezno MB, ki je poskušal umiriti navijače.), v skladu z 8. in 10.a. čl. DP kanujem NK 
Tezno MB s kaznijo prepovedi obiska tekem gledalcem - navijaškim skupinam NK Tezno 
MB, na dveh (2) zaporednih tekmah doma in dveh (2) v gosteh, ki se izvrši v 
spomladanskem delu TL 2010/2011 
 
in  
 
zaradi nešportnega obnašanja več igralcev (Po končani tekmi so ob proslavljanju zmage 
igralcev NK Rače izzvali prepir z igralci NK Rače, jim grozili, jih žalili in sodelovali v pretepu, 
kjer so enega izmed nasprotnih igralcev telesno poškodovali), v skladu z 8. in 10. čl. DP 
kaznujem NK Tezno MB z denarno kaznijo 300 €. 
 
V nadaljevanju je bila pri izreku enotne kazni upoštevana še oteževalna okoliščina, da je bil NK 
Tezno MB s sklepom DS številka 160/1011, zaradi nešportnega vedenja gledalcev oziroma 
navijaške skupine kaznovan s prepovedjo obiska tekem navijaškim skupinam na dveh (2) 
zaporednih tekmah doma in v gosteh, ki se v skladu s 15. čl. DP ne bi izvršila v kolikor navijači 
navijaških skupin NK Tezno MB ne bi storili podobnega ali hujšega prekrška v času šest (6) 
mesecev od izdaje sklepa, t. j. od 10. 11. 2010. Posebej nesprejemljivo je dejstvo, da so gledalci 



  
                                                                  

že drugič povzročili prekinitev tekme, kar je primarnega pomena za organiziranje nogometa in 
ogrožali varnost udeležencev prireditve, temu pa so po koncu tekme sledili še igralci s svojim 
nasilnim obnašanjem.   
 
V skladu s 5., 8., 10.a in 12. čl. DP se NK Tezno MB izreče enotna kazen, v katero se všteje 
izrečena pogojna kazen, prepoved obiska tekem navijaškim skupinam NK Tezno MB, na 
štirih (4) zaporednih tekmah doma in štirih (4) v gosteh, ki se izvrši v spomladanskem delu 
TL 2010/2011 in 300 € denarne kazni. 
  
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo delegata, sodnikov in pisna pojasnila iz katerih 
izhaja, da je bila tekma organizirana v skladu z infrastrukturnimi in drugimi možnostmi ter s 
strani organizatorja pred tekmo izvedeni tudi drugi ukrepi po Uredbi o splošnih ukrepih v 
športnih objektih na športnih prireditvah. Prekrški pa so posledica naklepnih  dejanj, ki istočasno 
pomenijo tudi kršitev določil Zakona o varstvu javnega reda in Evropske konvencije o nasilju in 
nedostojnem obnašanju gledalcev na športnih prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah. 
 

ZVEZA K - 221/1011 
 
Na podlagi 36. čl. DP, v povezavi s sklepom disciplinskega sodnika o uvedbi disciplinskega 
postopka zoper NK Rače, izdajam sklep o kaznovanju. S tem sklepom zaradi storitve prekrška po 
24. čl. DP, ker so se igralci NK Rače nešportno vedli (igralci NK Rače so po tekmi na igrišču 
sicer proslavljali zmago. Pri tem pa so jih igralci NK Tezno MB, z nešportnim in nasilnim 
obnašanjem, izzivali. Kot reakcijo na izzivanje so igralci NK Rače odrivali nasprotne igralce, se z 
njimi prepirali, prerivali in grozili.), v skladu 8. in 12. čl. DP kanujem NK Rače z denarno  
kaznijo 150 €. 
 
Postopek zoper NK Rače se v delu, ki se je nanašal na sum storitve prekrška po 24. čl. DP, ker 
naj bi se njihovi navijači nešportno vedli, USTAVI, saj je bilo na podlagi dodatnih poročil in 
pojasnil ugotovljeno, da njihovi navijači niso storili prekrška.  
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo delegata, sodnikov in pisni zagovor NK Rače iz 
katerih izhaja, da je bila tekma organizirana v skladu z infrastrukturnimi možnostmi in pred 
tekmo izvedeni ukrepi po Uredbi o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah. 
 
K - 229/1011 
 
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka v povezavi s kršitvami na tekmi NK Rače : 
Tezno MB, se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek zoper igralca ROJHT David, 
Tezno MB, št. 2245, ker je po končani tekmi med prepirom in prerivanjem udaril nasprotnega 
igralca, ki je zaradi tega utrpel telesne poškodbe. S tem je med igralci povzročil še dodatno 
konfrotacijo. 
 
Igralec ROJHT David 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 
 
 
 
 
                                                                              Disciplinski sodnik 
                                                                                 Bojan Kitel, l.r. 


