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SKLEPI 

disciplinskega sodnika 

TL 2015/2016 
 

 

OSTALE ZADEVE 
 

2. ČLANSKA LIGA, 10. KROG, 24. 10. 2015 

 
Rače – Gostilna Lobnik Slivnica  
 

ZVEZA 

K - 129/1516  
 
V povezavi s sklepom, navedenim pod zvezo, se izključeni igralec Razboršek 

Aleš, NK Gostilna Lobnik Slivnica zaradi ponovljenega prekrška (dvakrat ugovarjanje 
in protestiranje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na eni (1) zaporedni tekmi in  

zaradi prekrška nešportnega-nasilnega vedenja do sodnika (V 82. minuti je po 
izključitvi, ker se ni strinjal z odločitvijo sodnika, verbalno obračunaval s sodnikom in 
se vedel na agresiven način tako, da so ga morali od sodnika odstraniti soigralci.), po 

18. čl. DP v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) 
zaporednih tekmah. 
Na podlagi 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepovedi nastopanja na petih (5) 

zaporednih tekmah.  
 
Pri izreku kazni je bilo delno upoštevano poročilo sodnika, delno zagovor 

izključenega igralca in delno pojasnilo NK Gostilna Lobnik Slivnica.  
 
Kot oteževalna okoliščina je bilo upoštevano dejstvo, da je bilo vedenje izključenega 

povod za nešportno in nasilno ravnanje gledalcev-navijačev NK Gostilna Lobnik 
Slivnica med in po končani tekmi. 
 

Pri odločanju disciplinski sodnik ni mogel potrditi vseh navedb zapisanih v poročilu 
sodnikov (pljuvanje po tekmi), ker so izjave nasprotujoče, sodniki pa se disciplinske 
obravnave 25. 11. 2015 niso udeležili oziroma odsotnosti niso opravičili.  

 
Suspenz se šteje v izrečeno kazen.  
 

 

mailto:info@mnzveza-mb.si
http://www.mnzveza-mb.si/


 
 
ZVEZA 

K – 129/1516 
 
V povezavi s sklepom, navedenim pod zvezo, se NK Gostilna Lobnik Slivnica 

zaradi prekrška nešportnega vedenja gledalcev med in po končani tekmi (Gledalci 
oz. navijači NK Gostilna Lobnik Slivnica so se med tekmo nešportno vedli do 
sodnikov z žalitvami. Po končani tekmi so prišli do garderob, kamor je vstop 

prepovedan. Tam so se ponovno nešportno in nasilno vedli do sodnikov in jih pri tem 
polili ter ogrožali njihovo varnost. Pri sodnikih je zaradi takšnega ravnanja prišlo do 
občutka ogroženosti in poniževanj, kar je tudi soodgovornost organizatorja, ki ni 

zagotovil redarjev. Kljub temu pa to dejstvo ne opravičuje nešportnega in nasilnega 
vedenja navijačev. Zaradi opisanega ravnanja so sodniki zaprosili za intervencijo 
policije. Takšne posledice so za vse akterje tekme znak, da so bila v njihovem 

ravnanju storjena nedopustna ravnanja-naklepne kršitve.), po 25. čl. DP v skladu z 8. 
čl. DP kaznuje z denarno kaznijo (sto) 100,00 €.  
 

Pri izreku kazni so bila upoštevana poročila sodnikov in pojasnila NK Gostilna Lobnik 
Slivnica ter posameznih igralcev, ki so jih posredovali v pisni obliki oziroma so jih 
izpovedali na disciplinski obravnavi 25. 11. 2015, ki pa se je iz neupravičenih 

razlogov niso udeležili sodniki. Ob tem je bilo pri določitvi višine kazni upoštevano 
dejstvo, da so bili prekrški storjeni naklepno. 
 

 
ZVEZA 
K – 130/1516 

 
V povezavi s sklepom, navedenim pod zvezo, se NK Rače zaradi prekrška slabe 
organizacije tekme, ker niso zagotovili redarjev (Na tekmi, ki so se je udeležili 

gledalci-navijači NK Gostilna Slivnica, organizator ni organiziral radarske službe. 
Vsled navedenega organizator ni zagotavljal reda na tekmi, kar je njihova dolžnost v 
povezavi z organizacijo tekme. Na tekmi je bil red kršen, saj so gledalci na tribuni 

imeli pijače v trdi embalaži, se nešportno vedli do sodnikov med in po končani tekmi 
in so celo prišli do uradnih prostorov, kjer so s kršitvijo nadaljevali. Pri tem je zaradi 
kršitev gledalcev pri sodnikih prišlo do občutka ogroženosti in poniževanj. Kljub temu 

pa to dejstvo ne opravičuje nešportnega in nasilnega vedenja navijačev. Zaradi 
opisanega ravnanja so sodniki zaprosili za intervencijo policije. Takšne posledice so 
za vse akterje tekme znak, da so bila v njihovem ravnanju storjena nedopustna 

ravnanja-naklepne kršitve oziroma opuščena dolžna ravnanja-organizacija redarske 
službe.), po 25. čl. DP v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 
(triinosemdeset) 83,00 €.  

 
Pri izreku višine kazni je bilo upoštevano dejstvo, da je bil prekršek storjen z 
opustitvijo dolžnostnega ravnanja organizatorja tekme. 

 
 
 

 
 
 

 



ZVEZA 
K -137/1516 
 

V povezavi s sklepom, navedenim pod zvezo, se postopek zoper igralca Predan 
Uroš, NK Rače, zaradi suma storitve prekrška nešportnega vedenja po 18. čl. DP, 
USTAVI, ker ni dokazov, da je storil opisan prekršek. 

 
Predan se je udeležil disciplinske obravnave 25. 11. 2015 in podrobno pojasnil 
dogajanja na tekmi ter zanikal storitev prekrška. Zaradi neupravičene odsotnosti 

sodnikov dejanskega stanja ni bilo možno dokazati drugače.   
 
 

2. ČLANSKA LIGA, 10. KROG, 24. 10. 2015 
 
Slovenj Gradec - Duplek  

 
ZVEZA 
K – 143/1516 

 
V povezavi s sklepom, navedenim pod zvezo, se NK Slovenj Gradec zaradi 
prekrška slabe organizacije tekme, ker niso zagotovili redarjev (Na tekmi, ki so se je 

udeležili gledalci-domači navijači, organizator ni organiziral redarske službe na način, 
ki je predpisan, saj redarja nista bila ustrezno označena.), po 25. čl. DP v skladu z 8. 
čl. DP kaznuje z denarno kaznijo (triinosemdeset) 83,00 €.  

 
Izvršitev kazni se v skladu s 15. čl. DP odloži za dobo 6 mescev, t.j. do 30. 5. 2016, 
pod pogojem, da v tem času ne bodo storili podobnega ali težjega prekrška. Pogojna 

odložitev kazni je dopustna, ker niso nastale posledice za varnost oseb zaradi slabe 
organizacije tekme.  
 

Na disciplinski obravnavi 25. 11. 2015, je vabljeni predstavnik kluba pojasnil, da so 
sicer imeli dva reditelja, ki pa nista bila ustrezno označena in sta bila po njegovi oceni 
preveč pasivna, ko so sodniki zapuščali igrišče. Sodniki svoje odsotnosti niso 

opravičili oziroma se obravnave niso udeležili, zaradi česar ni bilo možno neposredno 
preveriti dejanskega stanja in ravnanj posameznikov po tekmi. 
 

ZVEZA 
K -144/1516 
 

V povezavi s sklepom, navedenim pod zvezo, zoper izključenega igralca 
Gabrovec Danijel, NK Slovenj Gradec, se zaradi ponovljenega prekrška ( dvakrat 
ugovarjanje), po 18. čl. DP, v skladu z 8. in 9. čl. DP igralcu izreče prepoved 

nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi in  
zaradi prekrška pljuvanja glavnega sodnika (V 56. minuti se je po izključitvi zaradi 
drugega opomina in posledično prejetega rdečega kartona, približal glavnemu 

sodniku, ga verbalno žalil in ga dvakrat pljunil v obraz. Igrišča ni zapustil športno), po 
18. čl. DP v skladu z 8. in 9. čl. DP izreče kazen prepoved nastopanja za obdobje 
dveh (2) let, t.j. do 30. 11. 2017.  

 
 
 



Na disciplinski obravnavi, ki je bila 25. 11. 2015 je izključeni igralec dejanje priznal, 
ga obžaloval in se opravičil ter prosil za najmilejšo možno kazen, ker se je takoj 
zavedal teže in neprimernosti svojega ravnanja, kar je bilo upoštevano kot 

olajševalna okoliščina pri izreku kazni. Kazen je bila izrečena v skladu s I. 
odstavkom, poglavjem F, točka 3 Splošnih navodil NZS - disciplinske politike organov 
tekmovanj NZS. 

 
Ker se sodniki niso udeležili disciplinske obravnave iz poročila pa razlog prekinitve 
tekme v 57. minuti ni dovolj pojasnjen, bo o tem odločeno s posebnim sklepom. V tej 

povezavi se poziva glavnega sodnika Hrvacki Jure, da v roku treh dni pojasni 
razlog prekinitve tekme.  
 

 
KADETI, 10. KROG, 7. 11. 2015 

 

AJM Kungota – KNK Fužinar 
 
ZVEZA 

K - 177/1516 
 
V povezavi s sklepom, navedenim pod zvezo, se KNK Fužinar zaradi prekrška 

neizpolnitve obveznosti v povezavi s tekmo (Na tekmi niso zagotovili zadostnega 
števila igralcev, tekmo je odigralo samo 9 igralcev.), po 25. čl. DP v skladu z 8. čl. DP 
kaznuje z denarno kaznijo (triinosemdeset) 83,00 €.  

 
Pri izreku kazni je bil upoštevan zagovor, opravičilo in oteževalna okoliščina -
predkaznovanost s sklepom št. 60/1516 za podoben prekršek.  

 
KADETI, 10. KROG, 7. 11. 2015 

 

Jurovski dol - Tabor 
 
ZVEZA 

K – 179/1516 
 
V povezavi s sklepom, navedenim pod zvezo, se NK Jurovski dol zaradi 

prekrška slabe organizacije tekme, ker niso zagotovili redarjev (Na tekmi, ki so se je 
udeležili gledalci-domači navijači, organizator ni organiziral radarske službe na način, 
ki je predpisan, saj redar ni bil ustrezno označen.), po 25. čl. DP v skladu z 8. čl. DP 

kaznuje z denarno kaznijo (triinosemdeset) 83,00 €.  
 
Izvršitev kazni se v skladu s 15. čl. DP odloži za dobo 6 mescev, t.j. do 30. 5. 2016, 

pod pogojem, da v tem času ne bodo storili podobnega ali težjega prekrška.  
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano pojasnilo NK Jurovski dol, da je na tekmi bil redar, 

ki ni bil ustrezno označen, da je v času nešportnega obnašanja posameznikov redar 
posredoval, da je v pomoč pristopil tudi trener in da so se za storjen prekršek 
opravičili ter ga priznali. Upoštevana je bila tudi oteževalna okoliščina – 

predkaznovanost s sklepom št. 145/1516 za podoben prekršek. 
 
Sodnik Gligorić Amadej na zahtevo disciplinskega sodnika poročila ni dopolnil 

oziroma ni podal zahtevanega pojasnila.  



 
 

STAREJŠI DEČKI-1, 8. KROG, 7. 11. 2015 

 
Jarenina/Pesnica – NŠ NK Miklavž/Dobrovce 
 

ZVEZA 
K – 180/1516 
 

V povezavi s sklepom, navedenim pod zvezo, je bil uveden disciplinski 
postopek zoper NK Jarenina, ki je na tekmi starejših dečkov-1, v 8. krogu, 7. 11. 
2015, med ekipo NK Jarenina/Pesnica in NŠ NK Miklavž/Dobrovce nastopala z 

igralcem št. 7, ki je uporabljal športno izkaznico Mlaker Pal, zaradi suma, da je na 
tekmi pod to številko nastopil igralec po priimku Celcer, ki ni imel pravice nastopiti, 
kar je prekršek po 18. členu DP. V postopku je bilo ugotovljeno, da na tekmi ni 

nastopil Mlaker Pal oziroma je pod njegovim imenom oz. na njegovo izkaznico 
nastopil igralec, ki ni imel pravice nastopiti, kar je prekršek po 18. členu DP.  
 

Zaradi tega se NK Jarenina, ki je odgovoren za ravnanje svojih uradnih oseb, 
za prekršek po 12. alineji, prvega odstavka 25. člena DP - igranja igralca, ki ni 
imel pravice nastopa, v skladu s 1. odstavkom 8. člena DP izreka denarna 

kazen (dvesto) 200,00 €.  
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina opisana v obrazložitvi.  

 
Obrazložitev: 

 

Dne 7. 11. 2015 je bila odigrana tekma 8. kroga v kategoriji starejši dečki-1 MNZ 
Maribor, med ekipo Jarenina/Pesnica in NŠ NK Miklavž/Dobrovce. V zapisniku o 
tekmi je kot igralec s št. 7 naveden Mlaker Pal, ki je na tekmi igral.  

 
Pred začetkom tekme je sodnik Šilec Sašo opravil preveritev istovetnosti igralcev s 
športnimi izkaznicami. Ob tem mu je uradna oseba Sagadin Kristina, NŠ NK 

Miklavž/Dobrovce, ki je bila na tekmi v vlogi predstavnice ekipe prijavila-povedala, da 
se ne strinja s tem, da za NK Jarenina nastopa igralec s številko 7 Mlaker Pal, ker to 
ni Mlaker. Sodnik je zato opravil ponovni pregled izkaznic in igralcu dovolil nastop, pri 

tem pa ni zahteval osebnega dokumenta in preveril istovetnosti osebe, kot to 
določajo pravila.  
 

Zaradi tega je NK Miklavž 9. 11. 2015 MNZ Maribor poslala prijavo, saj je bila z 
dejanjem ekipe Jarenina/Pesnica in sodnika Šilec Saša oškodovan v svojih interesih 
in upravičenjih. Iz prijave izhajajo pojasnila, da njihovi igralci poznajo tako Mlakerja 

kot Celcerja, ki naj bi nastopil na izkaznico Mlakerja.  
 
Disciplinski sodnik je zaradi tega uvedel disciplinski postopek in od sodnika Šileca 

eksplicitno zahteval, da pojasni, ali je opravil preveritev istovetnosti na podlagi 
športne izkaznice in osebnega dokumenta, ko je bi l podan sum, da na to izkaznico 
ne nastopa igralec, ki je naveden v zapisniku.  

 
 
 

 



Sodnik je pojasnil, da je že na kraju zaradi izkazanega suma, da igralec št. 7 ni 
Mlaker Pal, dvakrat preverjal istovetnosti le tega, vendar tega kljub zahtevi uradne 
osebe NŠ NK Miklavž/Dobrovce ni opravil na podlagi osebnega dokumenta, ker je 

ocenil, da igralec ustreza športni izkaznici. Sodnik je tudi pojasnil, da je zaradi tega 
igralcu dovolil nastopiti.  
 

Takšna odločitev je v nasprotju s III. odstavkom 23. člena Tekmovalnega pravilnika 
MNZ Maribor, kjer je določeno, da se v  primeru spora oz. prijave o ustrezni identiteti 
igralca ali uradnega predstavnika ekipe, izvede postopek preveritve istovetnosti z 

veljavnim dokumentom sporne osebe. 
 
Zaradi tega se sklep za ugotavljanje odgovornosti sodnika odstopi v reševanje 

MDNS Maribor.  
 
Prav tako je disciplinski sodnik s sklepom o uvedbi disciplinskega postopka v skladu 

z 31. čl. DP klub v postopku pozval, da ima pravico v treh dneh podati pojasnilo. 
Obvezno pa morajo priložiti kopijo osebnega dokumenta obeh igralcev, ki sta 
navedena v sklepu.  

 
NK Jarenina/Pesnica je sicer poslala pisno pojasnilo, vendar dokumentov, ki bi bili 
podlaga za odločitev, niso priložili niti po drugem pozivu, disciplinskega sodnika. Iz 

njihovega pojasnila pa izhaja, da je na tekmi igral Mlaker Pal, ker mu je to po treh 
pregledih dovolil sodnik. V pojasnilu celo navajajo, da je bila identifikacija očitno 
usklajena z registracijskim kartončkom, saj bi sodnik moral v nasprotnem primeru 

zahtevati osebni dokument.   
 
Med postopkom je NŠ NK Miklavž/Dobrovce MNZ Maribor posredoval tudi kopijo 

pogovora na socialnem omrežju FB med Mlakerjem in Miložičem iz katere 
nedvoumno izhaja, da Mlaker ni igral na tej tekmi in da nogometa ne igra že približno 
eno leto, ker se ukvarja s konjeništvom.  

 
Na tej podlagi je disciplinski sodnik 25. 11. 2015 razpisal disciplinsko obravnavo in 
nanjo povabil osebe (NK Jarenina/Pesnica in NŠ NK Miklavž/Dobrovce), ki bi lahko 

dale koristna obvestila ali dokaze za uspešno izvedbo postopka. Vabljen je bil tudi 
sodnik, ki se obravnave ni udeležil, niti ni opravičil svoje odsotnosti.  
 

Predstavnika NŠ NK Miklavž/Dobrovce, sta se obravnave udeležila in predložila 
dokazila o tem, da Mlaker na tekmi ni nastopal (izpis pogovora). 
 

Za preveritev nastopov Mlakarja za ekipo NK Jarenina /Pesnica je disciplinski sodnik 
pred disciplinsko obravnavo opravil tudi vpogled v evidenco nastopanja na MNZ 
Maribor in ugotovil, da je bil na vseh osmih tekmah v jesenskem delu tekmovanja 

Starejših dečkov-1 za NK Jarenina/Pesnica v zapisnik vpisan in nastopil igralec 
Mlaker Pal. To okoliščino je disciplinski sodnik v postopku štel kot oteževalno.  
 

Ob tem je potrebno pojasniti, da DP podrobneje ne ureja postopka zbiranja dokazov, 
zaradi česar se na tem področju v skladu s 46. členom DP uporablja pravno veljavno 
ureditev v RS. Zbiranje obvestil in dokazov je urejeno v Zakonu o kazenskem 

postopku (148. čl.) in v Zakonu o prekrških, ki v prekrškovnih zadevah pooblašča 
prekrškovne organe, da odločijo o zbranih obvestilih, dokazih in krivdi.  
 



Pri tehtanju dokazov za odločanje o krivdi je disciplinski sodnik kot zbrana obvestila 
in dokaze uporabil in upošteval: 
 

a) navedbe v podpisanem zapisniku 8. kroga o tekmi Jarenina/Pesnica – NŠ 
Miklavž/Dobrovce, 

b) navedbe v prijavi NŠ NK Miklavž/Dobrovce,  

c) dokaze, ki jih je predložila NŠ NK Miklavž/Dobrovce,    
d) osebno izpoved Sagadin Kristine na disciplinski obravnavi 25. 11. 2015, 
e) osebno izpoved Mateja Miložiča na disciplinski obravnavi 25. 11. 2015, 

f) izpis vpogledov o nastopanju Mlaker Pala za NK Jarenina/Pesnica v TL 
2015/29016. 
 

Pojasnilo NK Jarenina/Pesnica v povezavi z izvedenim disciplinskim postopkom, 
disciplinski sodnik ni sprejel kot resnico oziroma ga ni upošteval.  
 

ZVEZA 
K- 180/1516 
 

Prav tako se na podlagi 29. člena DP uvede disciplinski postopek zoper uradno 
osebo Mastnak Toni, ki je bil na tekmi v vlogi predstavnika ekipe in uradno osebo 
Karmel Vidko, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja, NK Jarenina Pesnica, zaradi suma 

storitve prekrška po 24. čl. DP, ker sta ravnala na način, ki vpliva na integriteto tekme 
oziroma tekmovanja (na tekmi oziroma tekmah omogočila nastop igralcu, ki ni imel 
pravice nastopiti).  

 
V skladu z 31. čl. DP imata domnevna kršitelja pravico izjasniti se v pisni obliki v roku 
24 ur od prejema sklepa.  

 
1. ČLANSKA LIGA, 12. KORG, 7. 11. 2015 

 

Marles hiše - Korotan Prevalje  
 
ZVEZA: 

K – 193/1516 
 
V povezavi s sklepom, navedenim pod zvezo, se prijavljena uradna oseba 

Bukovec Mihael, NK Korotan Prevalje, ki je bil v vlogi trenerja, zaradi prekrška 
žaljivega komentiranja sodniške odločitve (Sodnik je na podlagi ogleda igrišča 
odločil, da se tekma ne bo odigrala. Takšno odločitev je žaljivo komentiral trener 

Bukovec in med izražanjem nestrinjanja vstopil v uradne prostore sodnikov, kjer je 
prav tako protestiral zoper njihovo odločitev.), po 24. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje 
s prepovedjo dostopa do uradnih prostorov in garderob na eni (1) zaporedni tekmi. 

 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in pojasnilo oziroma zagovor 
trenerja. Pri tem je bilo odločilno dejstvo, da je edini sodnik pristojen odločati ali se 

tekma v določenih pogojih lahko igra in da je vplivanje oz. protestiranje zoper takšno 
odločitev s strani trenerja nesprejemljivo.  
 

Suspenz se všteje v izrečeno kazen.  
 
 

 



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 


