
 

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA 

MARIBOR 
 

 
Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 MARIBOR 

 

                                 mob. št. 031/782-191 
 

 

 

TRR: 0451-5000-0616-361, davčna številka: 54656567 
matična številka: 5011043, šifra dejavnosti: 93.120 

e-pošta: info@mnzveza-mb.si, 
http://www.mnzveza-mb.si 

 

 

 

Maribor, 18. 10.  2014 
 

SKLEP 
disciplinskega sodnika 

TL 2014 - 2015 

 
 

ŠTAJERSKA LIGA, 4. KORG. 15. 10. 2014 

 
Peca – Rače 
 
K – 107/1415 
 
Izključenega igralca Plečko Tomaž, Rače zaradi ponovljenega prekrška (brezobzirna 
igra in simuliranje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K - 108/1415 
 
Izključenega igralca Geiser Marko, Rače, se zaradi žaljivega komentiranja sodniških 
odločitev, žalitev sodnika in nešportnega odhoda z igrišča (Izključeni igralec se je 
vedel arogantno do delegata na tekmi. Insistiral je, da bi delegat v zapisnik o tekmi 
vpisal igralca, ki ni imel športne izkaznice. Ker mu to ni uspelo, tudi po pojasnilu 
vodje tekmovanja, je nadaljeval z igro do 4. minute, ko se je poškodoval in bil 
zamenjan. V času zadrževanja  v tehničnem prostoru ga je sodnik opozoril zaradi 
neustreznega vedenja. V 40. minuti pa je s tehničnega prostora verbalno žalil 
sodnike, zaradi česar ga je sodnik izključil. S tem je nadaljeval ob zapuščanju 
igrišča), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih 
zaporednih (4) zaporednih tekmah. 
 
 
K - 109/1415 
 
NK Rače je na tekmi članov prejel dva rdeča kartona, kar je kršitev 22. člena DP. Na 
podlagi prve tretje alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 62,00 € 
denarne kazni. 
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DTV Partizan Fram – S. Rojko Dobrovce 
 
K - 110/1415 
 
NK S. Rojko Dobrovce je na tekmi članov prejel šest rumenih kartonov, kar je kršitev 
22. člena DP. Na podlagi prve alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni 
plačati 41,00 € denarne kazni. 
 
 

1. ČLANSKA LIGA, 4. KROG 17. 10. 2014 
 
Kovinar Tezno - Duplek 

 
K - 111/1415 
 
Izključenega igralca Rep Luka, Kovinar Tezno, se zaradi prekrška nasilne igre - 
udarjanje (V 89. minuti je s sprintu tekel proti igralcu iz nasprotne ekipe, ki je imel v 
posesti žogo na sredini igrišča. V startu za žogo je srednje močno, s podplatoma 
udaril igralca nasprotne ekipe v višini kolen. Zaradi prekrška je nasprotni igralec 
lahko nadaljeval z igro.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  
 
Jurovski dol – Pobrežje 

 
K - 112/1415 
 
Izključenega igralca Hodžić Adel, Pobrežje, se zaradi žalitev sodnika  in nešportnega 
odhoda z igrišča (V 88. minuti je po prejetem opominu stekel prti glavnemu sodniku 
in ga verbalno žalil ter mu grozil, s fizičnim obračunom. Ob zapuščanju igrišča se je 
vedel nešportno), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah. 
 
Majeta – Rošnja Loka 
 
K - 113/1415 
 
Izključenega igralca Druže Mario, Rošnja Loka, se zaradi žaljivega komentiranja 
sodniških odločitev in nešportnega odhoda z igrišča (V 59. minuti je na žaljiv način 
komentiral sodniško odločitev. S tem je nadaljeval ob zapuščanju igrišča), po 18. čl., 
v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh zaporednih (2) 
zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata ter zagovor igralca iz 
katerih izhaja, da je izključeni žaljivo komentiral odločitve sodnika. Zagovor igralca v 
delu, ki se nanaša na sodniške odločitve ni bil upoštevan, saj odločitve sodnika ne 
morejo biti predmet disciplinskega postopka. Zaradi tega izključenega igralca 
opozarjam, da protestiranje zoper sodniške odločitve ali ugovarjanje zoper njih 
pomeni disciplinski prekršek in niso dovoljene niti v zagovoru.  
 
 
 



 

 

 
K -114/1415 
 
Odstranjeno uradno osebo, Sašo Novak, Rošnja Loka, ki je bil v vlogi trenerja, se 
zaradi protestiranja zoper sodniške odločitve, žaljivega komentiranja sodniških 
odločitev in nešportnega zapuščanja igrišča (Trener je od 10 minute naprej 
komentiral sodniške odločitve, zaradi česar ga je sodnik opozoril. Kljub temu je s  
tem nadaljeval, zaradi česar ga je sodnik v 59. minuti odstranil s tehničnega prostora. 
Med zapuščanjem tehničnega prostora je nadaljeval z žaljivim komentiranjem.), kar 
je prekršek po 24. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do uradnih 
prostorov na treh (3) zaporednih tekmah.  
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika, delegata in zagovor trenerja iz 
katerih izhaja, da so bili storjeni opisani prekrški in da se je trener za dejanje 
opravičil. Zagovor v delu, ki se nanaša na sodniške odločitve ni bil upoštevan, ker le 
te ne morejo biti predmet disciplinskega postopka. Ob tem opozarjam trenerja, da je 
protestiranje in ugovarjane zoper sodniške odločitve prekršek po DP, ki ne sme 
izhajati niti iz zagovora. Sodniške odločitve ne morejo biti predmet disciplinskega 
postopka in zato njihovo komentiranje - ugovarjanje zoper njih ni dopustno niti v 
zagovoru. Pri tem je bilo upoštevano tudi dejstvo, da trenerji na različne načine vodijo 
svojo ekipo, vendar mora biti vedenje trenerja športno in vzor igralcem, nikakor pa ne 
sme vplivati na športen potek tekme. Trener sme dajati le navodila igralcem oziroma 
ekipi.  

 
2. ČLANSKA LIGA, 4. KROG 15. 10. 2014 

 
Akumulator – Ursus Jakob 

 
K - 115/1415 
 
Izključenega igralca Ornik Stanislav, Ursus Jakob, se zaradi žalitev sodnika in 
nešportnega odhoda z igrišča (V 71. minuti je izključeni igralec zaradi nestrinjanja s 
sodniško odločitvijo začel vpiti na sodnika. Takoj zatem ga je pričel verbalno žaliti , 
zaradi česar ga je sodnik izključil. Z nešportnim vedenjem  je nadaljeval po izključitvi 
oziroma ob zapuščanju igrišča.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na štirih zaporednih (4) zaporednih tekmah. 
 

MLADINA, 7. KROG 16. 10. 2014 

 
Paloma – Fužinar/Slov. Gradec 

 
K - 116/1415 
 
Izključenega igralca Hamruš Nejc, Paloma, se zaradi nasilne igre - udarjanja (V 37. 
minuti je po prekršku nad njim – vlečenjem za dres, reagiral nešportno in z odprto 
dlanjo roke po vratu udaril nasprotnega igralca.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo delegata iz katerega izhaja, da je bil 
prekršek storjen kot reakcija na prekršek storjen nad njim, da niso nastale posledice 
in da je izključeni igralec takoj oziroma športno zapustil igrišče.  



 

 

 
 
 

STAREJŠI DEČKI, 7. KROG 11. 10. 2014 

 
Mb Tabor 1 - Jarenina  
 

K - 117/1415 
 
Izključenega igralca Mrkaljević Semin, Tabor 1,  se zaradi nasilne igre (V 60. minuti 
je med igro od zadaj z nogami zadel nasprotnega igralca, ki je lahko brez posledic 
nadaljeval igro. Intenziteta nasilnega igranja je bila majhna.), po 18. čl., v skladu z 8. 
in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika iz katerega izhaja, da se je 
izključeni po končani tekmi opravičil za storjen prekršek. 
 
Kungota – NŠ NK Radlje 

 
K - 118/1415 
 
Izključenega igralca Uran Žan, NŠ NK Radlje, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 
dosego zadetka (V 57. minuti je kot vratar izven kazenskega prostora s prekrškom 
preprečil dosego zadetka), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

POKAL ČLANI 
 

Peca – Brunšvik 
 
ZVEZA 
K -94/1314 
 
Na podlagi 46. člena DP in ob smiselni uporabi 43. člena DP se obnovi postopek 
zoper NK Brunšvik in upošteva pojasnila, ki so bila posredovana MNZ Maribor. Iz 
pojasnila izhaja, da je bila tekma delegirana v nasprotju z 21. členom Tekmovalnega 
pravilnika (prepozno), kar je bilo v obnovljenem postopku preverjeno in potrjeno. To 
dejstvo je po navedbah NK Pobrežje odločilno vplivalo na ne organizacijo tekme in 
njeno odpoved. Zaradi tega se sklep disciplinskega sodnika naveden zvezi odpravi in 
postopek ustavi.  
 
NK Brunšvik je pojasnil nova dejstva, ki niso bila upoštevana v prvotnem postopku in 
jih je disciplinski sodnik preveril. Če bi disciplinski sodnik ta dejstva poznal pred prvim 
odločanjem, bi bila upoštevana in ne bi odločil kot je s sklepom navedenim v zvezi.  
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

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 

 


