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SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

 

 

Člani 1, 23. krog,  21-22. 5. 2011 

 

 

NK Radlje : Tezno MB 

K - 344/1011 

 

Izključenega igralca Kašman Andraţ, NK Radlje, se zaradi pljuvanja proti nasprotnem 

igralcu, (V 11. minuti je po domnevi, da je bil nad njim storjen prekršek pljunil proti 

nasprotnem igralcu), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 

nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah. 

 

NK Jurovski dol : Rače 

K - 345/1011 

 

Izključenega igralca Sinič Jernej, NK Jurovski dol, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 

dosego zadetka, (V 24. minuti je kot zadnji igralec storil prekršek nad igralcem, ki je bil v 

situaciji za dosego zadetka), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

NK Vratko Dogoše : Železničar MB 

 

K - 346/1011 

 

Izključenega igralca Korez Matjaţ, NK Ţelezničar MB, se zaradi žalitev (v 75. minuti je 

žalil pomočnika sodnika), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 

nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 

 

 

NK Duplek : Starše 

K - 347/1011 

 

Izključenega igralca Marko Tomaţ, NK Starše, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

javni opomin (brezobzirna igra in ugovarjanje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

 



 

K - 348/1011 

 

Izključenega igralca Lenart David, NK Starše, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni 

opomin (brezobzirna igra in nešportno obnašanje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 

DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

K – 349/1011 

 

Ekipo NK Starše se zaradi prejetih dveh rdečih in petih rumenih kartonov na članski tekmi, 

prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 83 €. 

 

 

NK Gostilna Lobnik Slivnica : Pobrežje Gradis 

K -  350/1011 

 

Izključenega igralca Fajfar Gregor, NK Gostilna Lobnik Slivnica, se zaradi udarjanja (v 

52. minuti je po prekršku nad njegovim soigralcem z dlanjo roke udaril po obrazu 

nasprotnega igralca, zaradi česar je prišlo do konfrotacije med več igralci), prekršek po 18. čl., 

v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na petih (5) zaporednih 

tekmah. 

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo delegata, sodnikov in zagovor, ki sta jih podala 

igralec ter njegov klub. Iz navedenih izhaja, da je bil storjen prekršek, ki ga je potrebno 

obravnavati kot dejanje z oteževalnimi okoliščinami. Posebej pa je potrebno opozoriti, da je 

nedopustno fizično obračunavanje na nogometnih igriščih.  

 

K - 351/1011 

 

Izključenega igralca Robnik Anton, NK Pobreţje Gradis, se zaradi udarjanja, žalitev in 

groženj (V 52. minuti je po prekršku nad njegovim soigralcem s pestjo roke udaril v obraz 

nasprotnega igralca, ki je padel na tla, vendar ni utrpel poškodb. Zaradi tega je prišlo do 

konfrotacije med več igralci. Kljub temu, da so ga zadrževali njegovi soigralci je prišel še do 

enega igralca in želel z njim fizično obračunavati ter ga je pri poskusu udarca le oplazil. Ko 

pa ga je glavni sodnik izključil je nadaljeval z žalitvami in grožnjami sodnikom. Po odhodu z 

igrišča je odšel za ograjo, kjer je bil drugi pomočnik sodnika in nadaljeval z grožnjami ter 

žalitvami. Po končani tekmi je oblečen v vratarski dres še enkrat prišel na igrišče in grozil 

pomočniku sodnika), prekrški po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP se za udarjanja nasprotnega 

igralca in posledic, ki so nastale v tej povezavi izreče pet (5) tekem prepovedi nastopanja in za 

grožnje ter žalitve sodnikom tri tekme prepovedi nastopanja. V skladu s 5. čl. DP se igralcu 

izreče enotna kazen prepoved nastopanja na osmih (8) zaporednih tekmah. 

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo delegata in sodnikov ter druga zbrana 

dokumentacija. Iz navedenih izhaja, da je bil storjen prekršek, ki ga je potrebno obravnavati 

kot dejanje z oteževalnimi okoliščinami. Posebej pa je potrebno opozoriti, da je nedopustno 

fizično obračunavanje na nogometnih igriščih in nespoštovanje sodnikov.  

 

 

 

 

 

 



K - 352/1011 

 

Izključenega igralca Černoga Matej, NK Gostilna Lobnik Slivnica, se zaradi žalitev (v 52. 

minuti je po konfrotaciji več igralec in razsojanju situacije žalil glavnega sodnika), prekršek 

po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) 

zaporednih tekmah. 

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo delegata, sodnikov in zagovor, ki sta jih podala 

igralec ter njegov klub. Iz navedenih izhaja, da je bil storjen prekršek, ki ga je potrebno 

obravnavati kot dejanje z oteževalnimi okoliščinami. Posebej pa je potrebno opozoriti, da je 

potrebno v takšnih situacijah spoštovati sodnike, kot to narekuje UEFA.  

 

K – 353/1011 

 

Ekipo NK Pobreţje Gradis se zaradi prejetih dveh rdečih kartonov na članski tekmi, 

prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 62 €. 

 

 

Člani 2, 20. krog,  21-22. 5. 2011 

 

 

NK Marjeta : Radvanje 

K - 354/1011 

 

Izključenega igralca Pleteršek Tomaţ, NK Marjeta, se zaradi udarjanja (V 82. minuti je 

odrival in z roko udaril nasprotnega igralca), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah. 

 

K - 355/1011 

 

Izključenega igralca Krope Nikolaj, NK Radvanje, se zaradi udarjanja (V 82. minuti je 

odrival in z roko udaril nasprotnega igralca), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah. 

 

 

Mladina, 18. krog, 22. 5. 2011 

 

NK Gostišče pri Antonu : Marles hiše 

K - 356/1011 
 

Na podlagi zapisnika o tekmi se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek zoper NK 

Gostišče pri Antonu, zaradi suma storitve prekrška po 24. čl. DP, ker so slabo organizirali 

tekmo (V 69. minuti je na igrišče vstopil gledalec in grozil sodniku, ki ga je moral sam 

odstraniti gledalca, saj označenih rediteljev ni bilo. Prav tako niso zagotovili osebe za prvo 

pomoč). 

 

V tej povezavi morajo sodniki in delegat podati podrobno poročilo do 27. 5. 2011. Pojasniti je 

potrebno čigav gledalec je bil, organizacijo rediteljske službe v povezavi s tekmo in posledice 

za varnost in potek tekme zaradi vstopa gledalca na igrišče. 

 

NK Gostišče pri Antonu ima v skladu s 30. členom DP pravico v roku 24 ur podati pisni 

zagovor. 



 

Kadeti, 23. krog, 21. 5. 2011 

 

NK Starše : Pobrežje Gradis 

K - 357/1011 

 

Izključenega igralca Mzrek Iskender, Pobreţje Gradis, se zaradi ponovljenega prekrška – 

2 x javni opomin (dvakrat brezobzirna igra), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

K - 358/1011 
 

Na podlagi pisne prijave NK Starše se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek 

zoper NK Pobreţje Gradis, zaradi suma storitve prekrška po 24. čl. DP, ker obstaja sum, da 

so se njihovi igralci vedli nešportno (vstopili naj bi v prostore NK Starše in poskušali odtujiti 

več žog last NK Starše pri čemer so bili zaloteni). 

 

Sodnik mora v roku 3. dni podati poročilo v katerih naj pojasni, če so bile omenjene zadeve 

prijavljene in kakšni ukrepi so bili izvedeni, če so mu okoliščine suma storitve prekrška 

poznane. NK Starše naj dopolni prijavo s pričami dogodka in pri katerih igralcih so našli žoge 

v vozilih in pri katerih v garderobah oziroma torbah.  

 

NK Pobrežje Gradis ima v skladu s 30. čl. DP pravico v roku 24 ur podati pisni zagovor.  

 

 

NK Koroške gradnje : Radvanje 

 

K - 359/1011 

 

Izključenega igralca Manev Martin, NK Radvanje, se zaradi žalitev (V 48. minuti je po 

dosojenem prekršku najprej ugovarjal sodniku zatem pa ga je začel žaliti in mu groziti, da ga 

bo počakal po tekmi in ga pretepel. Na takšen način je tudi zapuščal igrišče ), prekršek po 18. 

čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih 

tekmah. 

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika. Iz navedenega izhaja, da je bil storjen 

prekršek, ki ga je potrebno obravnavati kot dejanje z oteževalnimi okoliščinami. Posebej pa je 

potrebno opozoriti, da je potrebno v takšnih situacijah spoštovati sodnike, kot to narekuje 

UEFA.  

 

K – 360/1011 

 

Izključenega igralca Unterajter Enej, Radvanje, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

javni opomin in žalitev (Zaradi ugovarjanja na sodniško odločitev in oviranja izvedbe 

prostega udarca je bil igralec po prejetem drugem opominu izključen. Ob zapuščanju igrišča 

pa je žalil sodnika), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP se za izključitev izreče kazen 

prepovedi nastopanja na eni (1) tekmi in za žalitve kazen prepovedi nastopanja na treh (3) 

tekmah. V skladu s 5. čl. DP se igralcu izreče enotna kazen prepoved nastopanja na štirih 

(4) zaporedni tekmah. 

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika. Iz navedenega izhaja, da je bil storjen 

prekršek, ki ga je potrebno obravnavati kot dejanje z oteževalnimi okoliščinami. Posebej pa je 



potrebno opozoriti, da je potrebno v takšnih situacijah spoštovati sodnike, kot to narekuje 

UEFA.  

 

K - 361/1011 

 

Funkcionar Repas Boštjan, ki je bil trener NK Koroške gradnje, zaradi tega, ker je bil 

odstranjen s tehničnega prostora (protestiral in ugovarjal ter se nešportno vedel s tem, ko je 

žalil sodnika), prekršek po 23. čl., v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje s prepovedjo vodenja 

ekipe na treh (3) zaporednih tekmah. 

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika. Iz navedenega izhaja, da je bil storjen 

prekršek, ki ga je potrebno obravnavati kot dejanje z oteževalnimi okoliščinami, saj je bilo 

storjeno v kategoriji mlajših selekcij, kjer je nešportno obnašanje trenerjev pred igralci 

nedopustno. Posebej pa je potrebno opozoriti, da je potrebno v takšnih situacijah spoštovati 

sodnike, kot to narekuje UEFA.  

 

Po odstranitvi se tehničnega prostora oziroma po tekmi se je za dejanje opravičil.  

 

K - 362/1011 
 

Na podlagi prijave, ki jo je podal glavni sodnik se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski 

postopek zoper NK Radvanje, zaradi suma storitve prekrška po 24. čl. DP, ker so se igralci 

nešportno obnašali (po končani tekmi naj bi igralci NK Radvanje na parkirnem prostoru pred 

očmi sodnika popljuvali sodnikov avto in mu po avtu namazali sir oziroma ostanke njihovih 

sendvičev). 

 

V tej povezavi mora delegat podati podrobno poročilo do 27. 5. 2011. Pojasniti je potrebno ali 

je bil seznanjen o sumu storitve prekrška in kakšni ukrepi so bili izvedeni za zagotovitev 

varnosti. Sodnik pa lahko dostavi tudi fotografije.  

 

NK Radvanje ima v skladu s 30. členom DP pravico v roku 24 ur podati pisni zagovor. 

 

 

Starejši dečki, 20. krog, 18. 5. 2011 

 

 

NK Pohorje : Gostišče pri Antonu 

K - 363/1011 

 

Ekipo NK Gostišče pri Antonu se zaradi neopravičenega izostanka s tekme starejših dečkov, 

prekršek po 24 čl., v skladu z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 250 €. 

 

Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina, saj so isti prekršek storili že drugič. 

Prvič na tekmo niso prišli 7. 5. 2011, na gostovanje proti NK Tezno. 

 

 

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 



 

OPOZORILO: Športni objekti in prireditve na katerih potekajo tekmovanja v okviru 

Medobčinske nogometne zveze Maribor niso prostori oziroma prireditve za sproščanje 

frustracij posameznikov. Fizično obračunavanje in nespoštovanje je postala stalnica, ki 

zavira razvoj nogometa in negativno vpliva na mlajše. Spoštovati je treba nasprotnike in 

sodnike ter se zavedati, da so sodniki kot tudi igralci ljudje, ki se zmotijo in zato ni 

dopustno ţaliti, groziti ali celo fizično obračunavati.  

 

 

SKLEP O SUSPENZU 

 

Na podlagi 35. člena DP se izreče suspenz: 

 

 

NK DUPLEK 

 

(neporavnane sodniške in delegatske takse mladinske tekme, 16. kroga, 8. 5. 2011 in članske 

tekme 22. kroga, 14. 5. 2011) 

 

Suspenz dobi pravno veljavo v soboto, 28. 5. 2011, in na osnovi 35. čl. DP ugasne šele, ko  

 

kaznovani dokaže, da je denarne obveznosti plačal. 

 

Proti sklepu o suspenzu pritožba ni dovoljena /38. čl. DP MNZM/. 

 

 

 

 

 

Bojan Kitel, l.r. 

Disciplinski sodnik 

 


