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Maribor, 9. 10. 2013 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

 

Člani 1, 7. krog, 6. - 7. 10. 2013 

 

NK Jurovski dol – Gostilna Lobnik Slivnica  
 
K - 86/1314 
 
NK Gostilna Lobnik Slivnica je na tekmi članov prejel sedem rumenih kartonov 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. 
 
K - 87/1314 
 
Odstranjeno uradno osebo s tehničnega prostora, Kovaček Peter, NK Gostilna 
Lobnik Slivnica, ki je bil v vlogi predstavnika kluba, se zaradi žaljivega komentiranja 
sojenja (Med tekmo je večkrat komentiral sodniške odločitve. V 90. minuti pa je 
žaljivo komentiral sojenje oziroma odločitve sodnika, zaradi česar ga je glavni sodnik 
odstranil s tehničnega prostora. Po končani tekmi je z žaljivim komentiranjem 
nadaljeval tudi pred garderobami.), kar je prekršek po 24. čl., v skladu z 8. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo dostopa do uradnih prostorov na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 

Pri izreku kazni je bil upoštevan tudi zagovor Kovačeka, poročilo sodnika in delegata 
iz katerih izhaja, da je bil storjen v izreku opisan prekršek.  
 
Zagovor Kovačeka se odstopi v seznanitev MDNS, ker se nanaša izključno na 
odločitve sodnika.  
 
K - 88/1314 
 
V skladu z 29. čl. DP se na podlagi poročila sodnika uvede disciplinski postopek 
zoper igralca Pišek Iztok, NK Gostilna Lobnik Slivnica, zaradi suma storitve prekrška 
po 18. čl. DP, saj na bi v 90. minuti storil prekršek, zaradi katerega mu je sodnik 
pokazal rumeni karton – opomin. Po tem je začel protestirati in verbalno žaliti 
sodnika, kar je ponovil večkrat. Zaradi tega ga je sodnik izključil tako, da mu je 
pokazal rdeči karton. Ob zapuščanju igrišča naj bi se obrnil proti sodniku in pljunil, po 
tem pa še verbalno obračunaval z domačimi navijači.  



 
 
 
V skladu z 31. čl. DP ima igralec v disciplinskem postopku pravico do pisnega 
pojasnila v roku 24 ur od prejema sklepa. 
 
Sodnik naj dopolni poročilo tako, da natančno pojasni okoliščine, ki se nanašajo na 
pljuvanje igralca ob zapuščanju igrišča (ali je pljunil proti sodniku in ga morebiti zadel, 
ali je pljunil direktno v tla, ipd.), ker je od tega odvisna višina kazni. Navede naj tudi 
morebitne priče, ki bi potrdile poročilo.  
 
Poročilo naj podata tudi pomočnika sodnika in delegat. Predvsem naj pojasnijo ali so 
videli pljuvanje ali so se po tekmi pogovarjali o okoliščinah pljuvanja izključenega 
igralca oziroma druge njim znane okoliščine storitve domnevnega prekrška. 
 
NK Cerkvenjak – Železničar MB 
 
K - 89/1314 
 
Izključenega igralca Zorman Mitja, NK Cerkvenjak, se zaradi ponovljenega prekrška 
(stalno kršenje pravil in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje 
s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
NK S. Rojko Dobrovce – Kovinar Tezno 
 
K -/1314 
 
Izključenega igralca Drobnjak Savo, NK Kovinar Tazeno, se zaradi prekrška v čisti 
situaciji za dosego zadetka (V 5. minuti je s prekrškom preprečil dosego zadetka), 
prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni 
(1) zaporedni tekmi.  
 

Člani 2, 6. krog 6. - 7. 10. 2013 

NK Inter Jakob - Prepolje 
 
K - 90/1314 
 
Izključenega igralca Kovačič Davor, NK Prepolje, se zaradi nasilne igre (V 90. minuti 
je po dosojenem prekršku nad njim, nešportno reagiral in z nogo v predel narta brcnil 
nasprotnega igralca, ki ni imel v posesti žoge. Pri tem ni nastala nobena posledica.), 
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 o izključitvi iz katerega izhaja, da je bil 
prekršek storjen kot reakcija na prej storjen prekršek nad njim in da niso nastale 
posledice.  
 
 
 
 
 



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

NK Lenart – Cerkvenjak 
 

K - 91/1314 
 
NK Cerkvenjak, se zaradi prihoda na tekmo s samo štirimi igralci, kar je prekršek po 
25. členu DP, v skladu z 8. členom DP kaznuje z denarno kaznijo 100 €. 
 

Mlajši dečki A-1, 2. krog, 20. 9. 2013 

 
NK Šentilj – Pobrežje Maribor 
 
K - 92/1314 
 
NK Pobrežje Maribor, 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 Pobrežje Maribor nastopil Remih Jan, ki na dan tekme še ni 
dopolnil 10 let – premlad. 

 

Mlajši cicibani - 4, 3. krog, 28. 9. 2013 

 
NK Duplek – Malečnik 2 
 
K - 93/1314 
 
NK Malečnik 2, 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 Malečnik 2 nastopil Bruić David, ki na dan tekme še ni dopolnil 7 
let – premlad. 

 

OSTALE ZADEVE 

NK Energo Tim Miklavž – Inter Jakob 
 

K - 73/1314 
ZVEZA 
 
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka 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, se postopek USTAVI. 
 
Sodnik je pojasnil, da je bil istočasno s strani NZS delegiran na sojenje 
mednarodnega turnirja, kar je opravičljiv razlog odsotnosti. O tem bi NZS moral 
obvestiti MDNS in uskladiti termine sojenja, kar pa ni napaka sodnika.  
 
 
 



 
 
K - 94/1314 
 
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka in sklepa vodje tekmovanja se NK 
Železničar Maribor zaradi storitve prekrška po 25. čl DP, odstopa od tekmovanja 
(Odjavili so prijavljeno ekipo v kategoriji mlajših dečkov U-9, ko se je tekmovanje že 
pričelo.) v skladu z 8. čl DP  izreče 200 € denarne kazni. 
 
K - 95/1314 
 
Na podlagi sklepa vodje tekmovanja se NK Slivnica zaradi storitve prekrška po 25. čl 
DP, odstopa od tekmovanja (Odjavili so prijavljeno ekipo v kategoriji mlajših dečkov 
U-9, ko se je tekmovanje že pričelo.) v skladu z 8. čl DP  izreče 200 € denarne kazni. 
 
K - 96/1314 
 
Na podlagi sklepa vodje tekmovanja se NK Šentilj zaradi storitve prekrška po 25. čl 
DP, odstopa od tekmovanja (Odjavili so prijavljeno ekipo v kategoriji U-15, ko so bile 
informativne skupine narejene in pred tekmovanjem ter člane na dan žrebanja.) v 
skladu z 8. čl DP  izreče 200 € denarne kazni. 
 
K – 97/1314 
 
Nogometnemu klubu Železničar Maribor, ki ni izpolnil obveznosti do MNZM oziroma 
MDNS v povezavi z organizacijo tekem (ni plačal članarine za prijavo ekipe članov v 
tekmovanje in ni poravnal stroškov sojena na treh tekmah članske ekipe v 1. ligi 
MNZM v tekmovalni sezoni 2013/14, in sicer 7. 14. in 28. 9. 2013), se zaradi storitve 
prekrška po 25. čl. DP, v skladu s 36. čl. DP izreka SUSPENZ.  
 
Ob smiselni uporabi 15. čl. DP se suspenz pogojno odloži do 17. 10. 2013, če 
suspendirani klub v roku 24 ur listinsko dokaže, da je pripravljen izpolniti obveznosti.  
 
 
veza K - 46/1314 
 
Z povezavi s sklepom navedenim v zvezi s katerim je bil izrečen sklep o suspenzu 
NK Tezno Maribor je bila s strani NK Tezno Maribor podana vloga za ukinitev 
suspenza. Navedli so, da so poravnali del obveznosti do MDNS, da bodo 
predvidoma do 11. 10. 2013 poravnali obveznosti še do MNZ Celje in bodo v 
nadaljevanju sprotno poravnavali obveznosti.  
 
Ob tem so tudi pojasnili, da imajo likvidnostne težave pri poslovanju kluba. 
 
Na tej podlagi je disciplinski sodnik preveril vlogo in ugotovil, da so navedli resnična 
dejstva in da se MNZ Celje strinja z odlogom plačila. 
 
Ob smiselni uporabi  36. čl. DP MNZM se izvršitev sklepa pogojno odloži do 11. 10. 
2013. 
 
 
 



 
 
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 
 
 
 


