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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 24. 11. 2010 
 

 
Člani 1, 5. krog, 21. - 22. 11. 2010 

 
NK Rače : Tezno MB 

 
K - 220/1011 
 
Izključenega igralca ČUČEK Robi, Tezno MB, št. 36259, 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 – 221/1011 
 
Na podlagi prijave delegata se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek zoper NK 
Rače, zaradi suma storitve prekrška po 24. čl. DP, ker so se gledalci vedli nešportno (med tekmo 
so metali kamenje in pljuvali proti sodniku, zaradi česar je moral glavni sodnik prekiniti tekmo 
do prihoda policistov) in nešportnega obnašanja več igralcev (po končani tekmi so se prerivali, 
pretepali in žalili).  
 
Na podlagi prijave delegata se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek zoper NK 
Tezno MB, zaradi suma storitve prekrška po 24. čl. DP, ker so se gledalci vedli nešportno (med 
tekmo so metali kamenje in pljuvali proti sodniku, zaradi česar je moral glavni sodnik prekiniti 
tekmo do prihoda policistov) in nešportnega obnašanja več igralcev (po končani tekmi so se 
prerivali, pretepali in žalili).  
 
V tej povezavi morajo delegat in vsi sodnik podati podrobno poročilo do 27. 11. 2010 iz 
katerega naj bo razvidno čigavi so bili navijači, ki so kršili javni red in se nešportno vedli. 
Prav tako naj se čim bolj konkretno navedejo igralci, ki so sodelovali v nešportnem 
obnašanju in obračunavanju po tekmi in njihove vloge.  
 
 
NK Rače in NK Tezno imata v skladu s 30. členom DP pravico v roku 24 ur podati pisni zagovor.  
 



  
                                                                  

 
NK Partizan Fram : Železničar MB 

 
K - 222/1011 
 
Izključenega igralca NOČAJEVIČ Alen, Železničar MB, št. 49664, se zaradi ponovljenega 
prekrška – 2 x javni opomin (nešportno obnašanje in brezobzirna igra), prekršek po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

NK Jurovski dol : Pobrežje Gradis 
 

K - 223/1011 
 
Izključenega igralca KOBLER Boštjan, Pobrežje Gradis, št. 3349, se zaradi ponovljenega 
prekrška – 2 x javni opomin (ugovarjanje in brezobzirna igra), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 
9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K – 224/1011 
 
Ekipo Pobrežje Gradis se zaradi prejetih petih rumenih in enega rdečega kartona na članski 
tekmi, prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 62 €. 
 

NK S. Rojko Dobrovce : Duplek 
 

K - 225/1011 
 
Izključenega igralca BEBER Mitja, Duplek, št. 66071, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 
javni opomin (ugovarjanje in oviranje izvedbe prostega udarca), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. 
in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K – 226/1011 
 
Ekipo Duplek se zaradi prejetih sedmih rumenih in enega rdečega kartona na članski tekmi, 
prekršek po 22 čl. (denarna kazen) in prepozno oddanih izkaznic (opomin), prekršek po 24. čl., v 
skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 62 €. 
 
K – 227/1011 
 
Ekipo S. Rojko Dobrovce se zaradi slabe organizacije tekme (niso zagotovili dovolj tople vode),  
prekršek po 24. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 
K – 228/1011 
 
Funkcionar Borut KOPŠE, ki je bil trener NK Duplek, se zaradi protestiranja in ugovarjanja 
(ugovarjal sodniškim odločitvam in se sprl z nasprotnimi  igralci ter ugovarjal delegatu, ko ga je 
opozoril), prekršek po 23. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 



  
                                                                  

Člani 1, 13. krog, 13. 11. 2010 
 

NK Pobrežje : Tezno MB 
 
ZVEZA K-204 /1011 
 
Na podlagi 36. čl. DP v povezavi s sklepom disciplinskega sodnika o uvedbi disciplinskega 
postopka zoper NK Pobrežje, izdajam sklep s katerim zaradi storitve prekrška po 24. čl. DP, ker 
so se gledalci nešportno vedli (domači navijači – gledalci so uporabljali pirotehnične izdelke, ki 
so jih metali na igrišče, zaradi česar je moral sodnik v 26. minuti moral prekiniti tekmo), v skladu 
z 8. in 10.a. čl. DP kanujem NK Pobrežje s kaznijo igranja domačih tekem brez navzočnosti 
gledalcev na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
V skladu s 15. čl. DP se kazen ne bo izvršila v kolikor NK Pobrežje ne bodo storili podobnega ali 
hujšega prekrška v času šest (6) mesecev od izdaje sklepa. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo delegata, sodnikov in pisni zagovori obeh ekip iz 
katerih izhaja, da je bila tekma organizirana v skladu z infrastrukturnimi in drugimi možnostmi 
ter s strani organizatorja pred tekmo izvedeni tudi drugi ukrepi. 
 
ZVEZA  K 205– /1011 
 
Na podlagi 36. čl. DP v povezavi s sklepom disciplinskega sodnika o uvedbi disciplinskega 
postopka zoper NK Tezno MB, izdajam sklep s katerim se disciplinski postopek zoper NK 
Tezno MB ustavi.  
 
Postopek se ustavi zato, ker je bilo med izvedbo disciplinskega postopka na podlagi pisnega 
zagovora NK Tezno MB, pisne obrazložitve NK Pobrežje in poročil delegata ter sodnikov  
ugotovljeno, da je organizator zagotovil redarje in o pridobljenih informacijah pred tekmo 
obvestilo Policijo. Na podlagi nasprotujočih navedb in zagovora pa ni možno dokazati, da so 
močnejša pirotehnična sredstva uporabljali navijači NK Tezno MB, ampak so jih uporabljali 
neidentificirani gledalci. 
 
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 
 
 
 

Disciplinski sodnik                           
        Bojan KITEL, l.r. 
 


