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Maribor, 2. 10. 2013 
 
 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

 
 
 

Člani 1, 6. krog, 28. – 29. 9. 2013 

NK Železničar MB - S. Rojko Dobrovce  
 
K - 69/1314 
 
Izključenega igralca Mitrović Dejan, NK Železničar MB, se zaradi ponovljenega 
prekrška (ugovarjanje in spotikanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

NK Korotan Prevalje - DTV Partizan Fram  
 
K - 70/1314 
 
NK DTV Partizan Fram je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov, kar je kršitev 
22. člena DP. Na podlagi prve alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni 
plačati 41,00 € denarne kazni 

NK Marjeta - Rače 
 
K -71/1314 
 
Izključenega igralca Krlej Uroš, NK Rače, se zaradi ponovljenega prekrška (oviranje 
izvedbe prostega  udarca in spotikanja), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 
 
 
 
 



 

Člani 1, 4. krog,  22. 9. 2013 

 
 
NK Cerkvenjak - Paloma 
 
 
ZVEZA 
K - 51/1314 
 
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka se uradna oseba Kocbek Andrej, NK 
Cerkvenjak, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja, zaradi žaljivega komentiranja dogodkov 
v povezavi s sojenjem (Kocbek je med tekmo proti delegatu srečanja na neustrezen 
način izražal mnenje (neustrezno delegiranje uradnih oseb, domnevne krivice, ki se 
dogajajo klubu in krivce za stanje) o dogodkih v povezavi s tekmo. To je počel tako, 
da je delegat ocenil, da gre za žaljiv način komentiranja sojenja oziroma dogodkov v 
povezavi s tekmo, zaradi česar je sestavil poročilo o dogodku in ga poslal v 
reševanje DP MNZM)., kar je prekršek po 24. čl DP, v skladu z 8. čl DP izreče 
opomin.  
 
V postopku je disciplinski sodnik prejel poročilo o tekmi in zagovor uradne osebe 
Kocbeka. Ker zadeve niso bile dovolj pojasnjene je zahteval dodatna pojasnila, ki so 
bila posredovana pravočasno. Na tej podlagi so bila preverjena vsa relevantna 
dejstva in okoliščine, ki so bile potrebne za odločitev, da je uradna oseba Kocbek  
Andrej storil očitano kršitev. Prav tako pa se je Kocbek opravičil za svoje dejanje. 
Glede na opisano je bilo odločeno kot je zapisano v izreku sklepa, opomin pa je za 
uradno osebo kot najmilejša sankcija primeren teži storjenega prekrška. Dejstvo je, 
da je šlo za verbalni delikt, ki ni terjal posredovanja sodnika in prekinitve tekme, da 
uradna oseba ni bila odstranjena s tehničnega prostora in da so vsi nadaljnji dogodki 
potekali nemoteno.  
 
 

Člani 2, 5. krog, , 28. – 29. 9. 2013 

NK Kipertrans Hoče - AJM Kungota 
 
K - 72/1314 
 
Izključenega igralca Echmeier Boris, Kipertrans Hoče, se zaradi nasilne igre (V 65. 
minuti je z grobim prekrškom pri katerem je zadel nasprotnika v nogo preprečil 
napadalno akcijo. Pri tem je startal na žogo, ki jo je zgrešil in zadel nasprotnika na 
spolzkem igrišču.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 

NK Energo Tim Miklavž – Inter Jakob 
 

K - 73/1314 
 
V skladu z 29. čl. DP se na podlagi poročila delegata uvede disciplinski postopek 
zoper uradno osebo Tadej Friš, ki je bil na tekmi v vlogi glavnega sodnika, zaradi 
suma storitve prekrška po 24. čl. DP, saj ni opravičil svojega izostanka s tekme.  



 
V skladu z 31. čl. DP ima uradna oseba v disciplinskem postopku pravico do   
pisnega pojasnila v roku 24 ur od prejema sklepa. Predvsem naj pojasni ali je šlo za 
komentiranje dogodkov ali dejansko za verbalno grožnjo delegatu.  
 

Člani 2, 4. krog, 21. – 22. 9. 2013 

NK Inter Jakob – Rošnja Loka 
 
K - 59/1314 
ZVEZA 
 
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka se Čeh Darku, NK Inter Jakob, 
zaradi grožnje sodniku (Po končani tekmi je verbalno grozil sodniku.), kar je prekršek 
po 18. čl DP, v skladu z 8. in 9. čl DP izreče kazen prepovedi nastopanja na treh (3) 
zaporednih tekmah. 
 
Igralec v postopku kljub pozivu disciplinskega sodnika ni podal zagovora.  
 
K - 60/1314 
ZVEZA 
 
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka zoper uradno osebo Fluher Gregor, 
ki je bil na tekmi v vlogi sodnika, zaradi suma storitve prekrška po 24. čl. DP, ker naj 
ne bi prišel pravočasno na tekmo, se postopek ustavi.  
 
Prijavljeni je podal zagovor iz katerega izhaja objektiven razlog nepravočasnega 
prihoda na tekmo (pred tem je sodil drugo tekmo, ki se ni končala pravočasno). Prav 
tako pa je bila tekma pričeta ob določenem terminu. 
 
 

Mladina 2, 5. krog, 28. – 29. 9. 2013 

NK Rače - Šentilj/Paloma  
 
K - 74/1314 
 
Izključenega igralca Domadenik David, NK Šentilj/Paloma, se zaradi nasilne igre (V 
80 minuti je z grobim prekrškom pri katerem je zadel nasprotnika v nogo preprečil 
napadalno akcijo. Pri tem je startal na žogo, ki jo je zgrešil in zadel nasprotnika s 
podplatom.) po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na 
dveh (2) zaporednih tekmah. 

NK Radlje - Lenart 
 
K - 75/1314 
 
Izključenega igralca Roškarič Žan, NK Lenart, se zaradi ponovljenega prekrška 
(dvakrat brezobzirna igra) za prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 



 
 

Kadeti - 2, 4. krog, 29. 9. 2013 

 
NK Paloma – Inter Jakob 
 
K -76/1314 
 
Kaznovanega igralca Pak Aljaž, NK Inter Jakob, se zaradi nastopanja na tekmi, kljub 
prepovedi (izrečena s sklepom DS številka K – 42/1314) za prekršek po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja še na eni (1) zaporedni 
tekmi. 
 
K - 77/1213 
 
NK Paloma, se zaradi nastopanja igralca, ki ni imel pravice nastopiti, kar je prekršek 
po 25. členu DP, v skladu z 8. členom DP kaznuje z opominom. 
 
Na tekmi je za NK Paloma nastopil Petek Matjaž, ki je bil prestar. 
 
 

Starejši dečki - 1, 2. krog, 14. 9. 2013 

 
Miklavž/Dobrovce – NŠ NK Maribor 
 
K - 78/1314 
 
V skladu z 29. čl. DP se na podlagi sklepa vodje tekmovanj uvede disciplinski 
postopek zoper NŠ NK Maribor, zaradi suma storitve prekrška po 25. čl. DP, saj so 
neopravičeno izostali s tekme oziroma na tekmo niso prišli.  
 
V skladu z 31. čl. DP se ima klub v disciplinskem postopku pravico izjasniti v pisni 
obliki v roku 24 ur od prejema sklepa.  
 
 

Starejši dečki - 1, 4. krog, 29. 9. 2013 

NK Pohorje – Marles hiše  
 
K - 79/1314 
 
Izključenega igralca Slavič Nejc, NK Marles hiše, se zaradi žaljivega komentiranja 
sojenja (Takoj po končani tekmi je pristopil do sodnika, se z njim rokoval in sodnika 
vprašal, če je bila to njegova prva tekma. Sodnik je vedenje in način obnašanja 
ocenil kot žaljiv način komentiranja sojenja, zaradi česar mu je pokazal redeči karton. 
Po 20 minutah se je igralec opravičil za svoje dejanje.), kar je prekršek po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporednih 
tekmah. 
 

Pri izreku kazni je bil upoštevan tudi zagovor NK Marles hiše.  
 



Zagovor se odstopi v reševanje MDNS, ker se nanaša izključno na odločitve sodnika.  

NK Miklavž/Dobrovce  – NŠ Tabor  
 
K - 80/1314 
 
Izključenega igralca Janžekovič Matej, NK Miklavž/Dobrovce, se zaradi prekrška v 
čisti situaciji za dosego zadetka (V 65. minuti je z drsečim startom, kot vratar v 
kazenskem prostoru, podrl nasprotnega igralca, ki je bil v čisti situaciji za dosego 
zadetka), kar je prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporednih tekmah. 
 
 

Starejši dečki - 2, 4. krog, 28. 9. 2013 

NK Rače – Kungota/Pesnica 
 
K - 81/1314 
 
NK Kungota/Pesnica je tekmo pričel z desetimi igralci, kar je kršitev 25. člena DP. V 
skladu z 8. čl DP se izreče jim izreče opomin. 
 
 

Starejši dečki - 2, 2. in 3. krog, 28. 9. 2013 

 
NK Jurovski dol – NŠ D.P. Hoče – Sliv., NK Kungota/Pesnica – Jurovski dol 
 
 
K – 82/1314 
 
NK Jurovski dol se zaradi nastopanja igralcev, ki nista imela pravice nastopanja, kar 
je prekršek po 25. členu DP, v skladu z 8. členom DP kaznuje z opominom. 
 
Na tekmah sta nastopila Belović Matej in Jager Valentin, ki na dan tekme še nista 
dopolnila 12 let – premlada. 
 
 

Starejši cicibani »A-2«, 2. krog, 22. 9. 2013 

 
 
NK ZU-VIL Brunšvik – Radvanje 
 
K - 83/1314 
 
NK ZU-VIL Brunšvik, se zaradi nastopanja igralca, ki ni imel pravice nastopiti, kar je 
prekršek po 25. členu DP, v skladu z 8. členom DP kaznuje z opominom. 
 
Na tekmi sta za NK ZU-VIL Brunšvik je nastopil Mohorko Aleks,  ki na dan tekme še 
ni dopolnil 8 let – premlad. 
 



 

Mlajši dečki 8+1 2. skupina, 2. krog, 15. 9. 2013 

 
NK Paloma – D.P. Slivnica Hoče, NK D.P. Slivnica Hoče – Marles hiše 
 
 
K - 84/1314 
 
NK D.P. Slivnica Hoče, se zaradi nastopanja igralca, ki ni imel pravice nastopiti, kar 
je prekršek po 25. členu DP, v skladu z 8. členom DP kaznuje z opominom. 
 
Na tekmah je  nastopil Kozel Žiga, ki na dan tekem še ni dopolnil 10 let – premlad. 

 
 
 

Mlajši cicibani, 1. krog, 14. 9. 2013 

 
NK Železničar MB – NK MB Tabor 2 
 
K -  85/1314 
 
V skladu z 29. čl. DP se na podlagi sklepa vodje tekmovanj uvede disciplinski 
postopek zoper NK Železničar MB, zaradi suma storitve prekrška po 25. čl. DP, saj 
so niso izpolnili obveznosti v zvezi z organizacijo tekme oziroma tekme niso 
organizirali.  
 
V skladu z 31. čl. DP se ima klub v disciplinskem postopku pravico izjasniti v pisni 
obliki v roku 24 ur od prejema sklepa.  
 
 

OSTALE ZADEVE 

 
K - 65/1314 
ZVEZA 
 
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka se NK Peca zaradi storitve prekrška 
po 25. čl DP, odstopa od tekmovanja (Odjavili so prijavljeno ekipo v kategoriji 
starejših dečkov U-15, ko se je tekmovanje že pričelo.) v skladu z 8. čl DP  izreče 
200 € denarne kazni. 
 
 

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 

 
 
 



DRUGE ZADEVE, 18. 9. 2013 

 
 
K - 46/1314 
 
Na podlagi 36. čl. DP se izreka suspenz NK Tezno zaradi neplačanih finančnih 
obveznosti do MNZM oziroma MNZ Celje, ki sta v tekmovalni sezoni organizirala 
tekmovanje v Štajerski nogometni ligi, kjer je klub sodeloval.  
 
NK Tezno Maribor se izreka SUSPENZ od 3. 10. 2013 naprej in dokler kaznovani  ne 
dokaže, da je denarne obveznosti plačal. 
 
 
 
 
 
 
 Bojan Kitel, l.r. 
        Disciplinski sodnik 
 
 


