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SKLEPI 

disciplinskega sodnika 
TL 2015/2016 

 

 
 

1. ČLANSKA LIGA, 11. KROG 31. 10. 2015 

 
Peca – Korotan Prevalje 
 

ZVEZA 
K – 140/1516 
 

Disciplinski postopek zoper NK Peca, ki je bil uveden zaradi suma storitve prekrška 
slabe organizacije tekme, po 25. čl. DP, se ustavi, ker ravnanje kluba in njegovih 
uradnih oseb ni prekršek. 

 
Iz poročila o tekmi in zagovora NK Peca je bilo ugotovljeno, da je red na tekmi kršil 
pijan kršitelj, ki so ga redarji obvladali in vzpostavili red, da se je lahko tekma 

odigrala. Takšno organiziranje in reagiranje redarske službe na tem nivoju 
tekmovanja je primerno in prav zaradi tega ravnanje kluba ni možno opredeliti kot 
prekršek slabe organizacije tekme.  

 
 

2. ČLANSKA LIGA, 10. KROG, 24. 10. 2015 

 
 

Slovenj Gradec - Duplek 

 
ZVEZA 
K -143-144/1516 

 
V povezavi s sklepoma navedenima pod zvezo razpisujemo disciplinsko obravnavo, 
ki bo 25. 11. 2015, ob 17.00 uri v prostorih MNZ Maribor, na Engelsovi ulici 6, 

Maribor. Vabljeni na obravnavo bodo prejeli vabila preko klubov in MDNS.  
 
V primeru morebitne odsotnosti bo DP odločil brez dodatnega izvajanja dokazov in 

upošteval do postopka zbrane podatke in ugotovitve.  

mailto:info@mnzveza-mb.si
http://www.mnzveza-mb.si/


 
Rače – Gostilna Lobnik 
 

ZVEZA 
K -137/1516 
 

V povezavi s sklepom navedenim pod zvezo razpisujemo disciplinsko obravnavo, ki 
bo 25. 11. 2015, ob 16.00 uri v prostorih MNZ Maribor, na Engelsovi ulici 6, Maribor.  
Vabljeni na obravnavo bodo prejeli vabila preko klubov in MDNS.  

 
V primeru morebitne odsotnosti bo DP odločil brez dodatnega izvajanja dokazov in 
upošteval do postopka zbrane podatke in ugotovitve.  

 
 

3. ČLANSKA LIGA, 11. KROG, 4. 11. 2015 

 
 

Železničar MB - Starše 

K - 181/1516 
 
Odstranjena uradna oseba Zajc Aljaž, NK Železničar MB, ki je bil v vlogi pomočnika 

trenerja, se zaradi prekrška nedovoljenega zapuščanja tehničnega prostora in 
nešportnega odhoda z igralne površine (V 90. minuti je med konfrontacijo igralcev 
zapustil tehnični prostor in vstopil na igrišče, kjer je protestiral zoper sodniške 

odločitve in igrišče ni zapustil športno.), po 24. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo dostopa do uradnih prostorov in garderob na dveh (2) zaporednih 
tekmah. 

 
K -182/1516 
 

NK Železničar je na tekmi članov prejel pet rumenih in en rdeč karton, kar je kršitev 
22. člena DP. Na podlagi druge alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni 
plačati 62,00 € denarne kazni.  

 
 

OSTALE ZADEVE 

 
ZVEZA 
VT – 81 do 89/1516 

 
V povezavi z ugotovitvenimi sklepi vodje tekmovanja navedenimi pod zvezo, s 
katerimi je bil disciplinski sodnik obveščen, da sodniki Jure Hrvacki, Miha Kamplet, 

Tomaž Jazeršek, Samo Veselič, Mitja Jeseničnik Kotnik in Kevin Majcen, niso v 
skladu s 24. čl. TP MNZM izpolnili svojih obveznosti v povezavi s tekmo, se 
sodnikom v skladu z 8. čl. DP izreka opomin in jih preda v nadaljnji postopek MDNS 

Maribor.  
 
Ob tem se sodnike opozarja na dolžnosti, ki jih imajo po 20. korespondenčni seji 

IO MNZM, ko na tekmah ni delegata. Brez pravočasne dostave dokumentacije o 
tekmah ni možno enakopravno voditi postopkov in organizirati tekmovanja pod 
enakimi pogoji za vse.  

 



DP MNZM v 1. čl. določa, disciplinsko odgovornost igralcev, trenerjev, sodnikov in 
vseh ostalih uradnih oseb, …, zaradi česar je možna njegova neposredna uporaba 
zoper kršitelje, neglede na možnost sankcioniranja sodnikov še na podlagi DP 

MDNS.  
 
Prav tako DP MNZM v 2. čl. določa, da so igralci in uradne osebe odgovorni za 

kršitve storjene z naklepom ali iz malomarnosti ali opustitvijo. Nadalje 2. čl. 
določa, da se med to kategorijo štejejo tudi sodniki.  
 

Ob tem disciplinski organ vselej upošteva določbe 4. odstavka 29. čl. DP, ki določa, 
da odločitve sodnika sprejete med tekmo ne smejo biti predmet disciplinskega 
postopka, razen odločitev, ki so posledica očitne napake, na primer zmote v 

identifikaciji kaznovane osebe. V tem primeru pa se lahko postopke vodi zgolj zoper 
kršitelja.  
 

Med vodenjem disciplinskih postopkov po 20. korespondenčni seji IO MNZM je bilo 
ugotovljeno, da so se posamezne tekme začele brez redarjev in drugih uradnih oseb, 
kar bi lahko to vplivalo na potek tekme. Ponovno opozarjamo, da ste dolžni preveriti 

vse pogoje glede varne organizacije tekme in preveriti identifikacijo igralcev. Če je v 
postopku ugotovljeno, da pogoji za varno izvedbo tekme niso izpolnjeni, ne smete 
dovoliti, da se tekma začne. Na primer, če so na tekmi gledalci pa ni redarjev ni 

izpolnjenega pogoja za varno izvedbo tekme.  
  
Prav tako je potrebno takojšnje in dosledno ukrepanje, ko je podan sum, da je za 

tekmo prijavljen igralec, ki nima pravice nastopa. V teh primerih ste dolžni brez 
izjeme ali drugačnega pojasnjevanja, zahtevati osebni dokument in preveriti 
identiteto, ter preprečiti nastopanje igralcem, ki nimajo pravice nastopiti. Ob tem je 

potrebno ukrepanje vseh (sodnikov) zoper vse kršitelje (trenerji, predstavniki ekip, 
klubi), da so te kršitve izkoreninijo. Za dokazovanje prekrška je najbolje 
dokumentiranje dokazov – fotografije.  

 
 
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 
 

 


