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Maribor, 1. 12. 2014 
 

SKLEP 
disciplinskega sodnika 

TL 2014 - 2015 
 
 

LIGA VEČER, 12. KROG 22. 11. 2014 
 
 
Peca – ZU VIL Brunšvik 
 
K - 203/1415 
 
Izključenega igralca Trantura Jure, Zu Vil Brunšvik, 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. 
 

2. ČLANSKA LIGA, 11. KROG 2. 11. 2014 
 
Kipertrans Hoče – Prepolje 
 
ZVEZA 
K -163/1415 
 
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka, v povezavi s sklepom navedenim 
pod zvezo, se izključenega igralca Divjak Peter, Kipertrans Hoče, zaradi 
ponovljenega prekrška (dvakrat ugovarjanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi  
in  
zaradi prekrška fizičnega napada – udarjanja glavnega sodnika (Izključeni igralec je v 
72. minuti, po izključitvi, z roko, namerno v viši vratu udaril sodnika. V tej povezavi je 
bil izvedena disciplinska obravnava na kateri so povabljeni pojasnili, da je izključeni 
igralec po tem, ko je menil, da je bil nad njim storjen prekršek za kazenski strel vstal 
in se napotili proti glavnemu sodniku, ki je bil od njega oddaljen okoli 15 m. Glavni 
sodnik mu je pri tem pokazal drugi opomin, kar je pomenilo izključitev. Divjak je med 
gibanjem porti sodniku protestiral zakaj sodnik ni dosodil kazenskega strela in izražal 
nezadovoljstvo s sodniško odločitvijo, ki jo je podkrepil z grožnjo po maščevanju 
glavnemu sodniku. Ko je prišel do sodnika ga je z roko nasilno – namerno udaril v 
višini vratu. Zaradi tega je na kraj priteklo več igralcev, ki so različno reagirali na 
prekršek in se zaradi tega med seboj konfrontirali.  
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Ob njega sta v nadaljevanju stopila tudi pomočnika sodnika, ki sta ga zaščitila pred 
morebitnim nadaljevanjem fizičnega obračunavanja, saj je bilo na kraju prekrška 
vzdušje zelo napeto. Po tem so sodniki zapustili igrišče ob navzočnosti igralcev in 
drugih uradnih oseb.), po 18. čl. v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja za čas pet (5) let.  
V skladu s 5. čl. DP se Divjak Petru izreče enotna kazen prepoved nastopanja 
za čas pet (5) let, t.j. do 2. 11. 2019.   
 
 
Na disciplinski obravnavi, ki so seje udeležili sodniki in kaznovani so bila ugotovljena 
– izpovedana in predstavljena zgoraj opisana dejstva ter nedvoumno ugotovljene 
okoliščine prekrška. Za odločanje o višini kazni so bila upoštevana Splošna navodila 
NZS – disciplinska politika organov vodenja lig NZS, ki v I. poglavju, odstavku F, 
točki 1 za fizični napad na sodnika predvideva najstrožjo kazen. Disciplinski organi lig 
NZS so to politiko oziroma pravila dolžni upoštevati. Najstrožja kazen je bila izrečena 
kot specialna in generalna prevencija, saj fizičnega napada na sodnika ni možno 
kaznovati mileje. 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.  
 
ZVEZA 
K -164/1415 
 
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka, v povezavi s sklepom navedenim 
pod zvezo, se odstranjeno uradno osebo Frešer Gregor, Kipertrans Hoče, ki je bil na 
tekmi v vlogi trenerja, zaradi prekrška žaljivega komentiranja sodniških odločitev in 
nešportnega zapuščanja igrišča po odstranitvi s tehničnega prostora (Frešerja je 
sodnik pred odstranitvijo opozoril, da ni dovoljeno žaljivo komentirati sodniških 
odločitev, ker je počel pred tem. V 62. minuti je ponovno protestiral zoper sodniške 
odločitve, s čemer je pomočnik sodnika seznanil glavnega sodnika, ki je odredil, da 
se mora Frešer odstraniti s tehničnega prostora oz. igrišča. Takrat je odšel do 
pomočnika sodnika in vpil, da ni rekel ničesar. Igrišče je zapustil po posredovanju 
drugih članov njegove ekipe.), po 18. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
dostopa do uradnih prostorov na treh (3) zaporednih tekmah.  
 
Na disciplinski obravnavi, ki so seje udeležili sodniki in kaznovani so bila ugotovljena 
in predstavljena zgoraj opisana dejstva ter nedvoumno ugotovljene okoliščine 
prekrška.  
 
ZVEZA 
K – 165/1415 
 
V skladu s 37. čl. DP se na podlagi izvedenega disciplinskega postopka zoper 
predstavnika ekipe Hanc Ervin, Kipertrans Hoče, zaradi suma storitve prekrška po 
24. čl. DP, ker naj bi v 72. minuti po prekinjeni tekmi verbalno grozil sodnikom, 
postopek USTAVI.  
 
Med postopkom je bilo ugotovljeno, da Hanc ni storil prekrška, saj je na posnetku, ki 
je bil izvajan kot dokaz oseba, ki ni Hanc. Ugotovljeno je bilo, da je bila storjena 
napaka sodnikov.  
 



 

 

Sodnike pozivamo, da dostavijo posnetek osebe, ki je bila v tehničnem prostoru oz. 
na igrišču ob prekinitvi tekme in je grozila s fizičnim obračunom.  
 
Rok za dostavo posnetka je 2. 12. 2014.  
 

KADETI, 10. KROG, 5. 11. 2014 
 
NŠ D.P. Hoče Slivnica – NŠ Šentilj 
 
ZVEZA 
K - 202/1415 
 
Na podlagi prijave – sklepa vodje tekmovanja in po izvedenem disciplinskem 
postopku se NŠ Šentilj zaradi prekrška poskusa nastopa neznanega igralca, ki na 
tekmi ni imel pravice nastopiti (NŠ Šentilj je za tekmo prijavila igralca št. 3 Mulec 
Domen, za katerega je sodnik pri izvedbi postopka preverjanja istovetnosti z 
izkaznicami ugotovil, da ne ustreza igralcu na izkaznici. Zaradi tega je hotel ugotoviti 
dejansko identiteto igralca s pomočjo drugega dokumenta, kar pa ni bilo možno, ker 
igralec ni predložil nobenega dokumenta. Na tej podlagi je sodnik neznanemu igralcu 
prepovedal nastop na tekmi. Šentilj je bil v disciplinskem postopku pozvan, da 
pojasni razloge za takšno ravnanje, vendar tega niso storili.), po 25. čl. DP, v skladu 
z 8. čl. DP izreče 83,00 € denarne kazni. 
 
Disciplinski postopek se v delu, ki se nanaša na nepravilnosti pri pripravi - 
izpolnjevanju zapisnika v skladu s 37. členom DP ustavi, ker so administrativne 
nepravilnosti posledica ravnanj - prekrška NŠ Šentilj.  
 
Sodnik je dolžan na tekmah, kjer ni delegata, pred tekmo zagotoviti pravilno 
pripravljeno in podpisano 1. stran zapisnika. S tem se prepreči nadaljnje 
neizpolnjevanje  obveznosti v povezavi s tekmo in izključijo možnosti popravljanja in 
prirejanja zapisnika. O vseh morebitnih nepravilnostih pa je dolžan v poročilu o tekmi 
poročati pristojnim organom.  
 
 

KADETI, 11. KROG, 22. 11. 2014 
 
Šentjanž Starše – Peca 
 
K -204/1415 
 
Na podlagi prijave - sklepa vodje tekmovanja se NK Peca zaradi neopravičenega 
izostanka s tekme, kar je prekršek po 25. čl. DP, (Ekipa kadetov ni prišla na tekmo, 
kljub prestavitvi termina.), v skladu z 8. čl. DP izreče  130,00 € denarne kazni. 
 
NK Peca je sicer dan pred terminom tekme sporočila, da se tekme ne bodo udeležili, 
kar je bilo upoštevano pri izreku kazni.  
 
 
 
 
 



 

 

STAREJŠI CICIBANI A- 2, 2. KROG, 16. 11. 2014 
 
Železničar MB – Šentjanž Zlatoličje 
 
K - 205/1415 
 
Na podlagi prijave - sklepa vodje tekmovanja se Šentjanž Zlatoličje zaradi 
neizpolnitve obveznosti v povezavi s tekmo (Nastopili so s premajhnim številom 
igralcev.), kar je prekršek po 25. čl. DP, v skladu z 8. členom DP kaznuje z 
opominom. 
 
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 
 


