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Maribor, 10. 6. 2015 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

TL 2014 - 2015 
 
 

VEČER LIGA, 26. KROG, 6. 6. 2015 
 
 

Pohorje – Paloma 
 
 

K - 325/1415 
 
Izključen igralec Pinter Sebastjan, NK Pohorje, se zaradi prekrška poskusa udarjanja 
(V 64. minuti je po podaji žoge, s komolcem zamahnil proti nasprotnemu igralcu, ki 
ga je v tem času napadal. Udarec je bil srednje intenzitete, nasprotnik pa ni bil 
poškodovan.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
K - 326/1415 
 
NK Pohorje je na tekmi članov prejel pet rumenih 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. 
 
 

1. ČLANSKA LIGA, 26. KROG, 6. 6. 2015 
 

Gostilna Lobnik Slivnica – Jurovski dol 
 

K - 327/1415 
 
Izključen igralec Repa Vlado, NK Jurovski dol, se zaradi prekrška udarjanja (V 49. 
minuti je namerno, s komolcem v predel ramena, udaril nasprotnega igralca s katerim 
se nista borila za žogo. Udarec je bil srednje intenzitete, nasprotnik pa je lahko 
nadaljeval z igro.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
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Rošnja Loka – Kovinar Tezno 
 

K - 328/1415 
 
Izključen igralec Krnjič Mario, NK Kovinar Tezno, se: 
 
1. zaradi ponovljenega prekrška (dvakrat brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. 

in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi,   
2. zaradi prekrška nasilnega vedenja do sodnika (V 61. minuti, ko je bil Krnjič 

izključen zaradi drugega opomina je sodniku v vrat vrgel žogo.), po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za čas enega (1) 
meseca, 

3. zaradi ponovljenega prekrška pljuvanja (Po storitvi prekrška pod zaporedno 
številko 2 je še dvakrat pljunil v sodnika. Prvič ga je zadel v predel vratu, drugič 
pa v prsa.), po 18. čl. v skladu z 8. in 9. čl.  DP kaznuje s prepovedjo nastopanja 
za čas deste (10) mesecev in 

4. zaradi prekrška žalitev sodnika (Med storitvijo prekrška pod zaporedno številko 2 
in 3 je verbalno žalil sodnika.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  

 
Po storjenih kršitvah je mirno zapustil igrišče in se po tekmi opravičil sodniku.  

 
Na podlagi 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepovedi nastopanja za dobo enega (1) 
leta, t.j. do 6. 6. 2016.  
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana disciplinska politika organov vodenja lig, ki v 
poglavju E določa minimalne kazni za žalitve, grožnje in nešportno obnašanje do 
sodnikov.  
 
 

2. ČLANSKA LIGA, 26. KROG, 6. 6. 2015 

 
Starše - Prepolje 

 
K -329/1415 
 
Izključen igralec Breg Rok, NK Starše, se zaradi ponovljenega prekrška (dvakrat 
brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 
Železničar MB – DNK Atletiko 

 
K - 330/1415 
 
DNK Atletiko je tekmo odigral z 9 igralci – dva igralca premalo in brez trenerja, kar je 
kršitev 25. člena DP. V skladu z 8. čl. DP se izreče denarna kazen 100 €.  
 
Na podlagi 15. čl. DP se izvršitev kazni pogojno odloži, do 31. 12. 2015, če v tem 
času ne bodo storili podobnega ali težjega prekrška.  



 

 

 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano dejstvo, da DNK Atletiko že na prejšnjih tekmah ni 
zagotovil prisotnosti trenerja.  
 
Akumulator – AJM Kungota 
 
K - 331/1415 
 
AJM Kungota je tekmo odigral z 10 igralci – en igralec premalo, ob tem pa so za 
tekmo prijavili 11 igralcev in med njimi igralca, katerega identiteta ni ustrezala športni 
izkaznici, kar je kršitev 25. člena DP. V skladu z 8. čl. DP se izreče denarna kazen 
100 €.  
 
Na podlagi 15. čl. DP se izvršitev kazni pogojno odloži, do 31. 12. 2015, če v tem 
času ne bodo storili podobnega ali težjega prekrška.  
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano dejstvo, da je AJM Kungota za tekmo prijavila 11 
igralcev, vendar je delegat pri opravljanju identifikacije igralcev ugotovil, da Kraljevič 
Marko ne ustreza športni izkaznici in mu zato ni dovolil nastopiti. V postopku 
preverjanja identitete igralec ni predložil drugega dokumenta s katerim bi dokazal 
identiteto in se je zato pred tekmo vrnil v garderobo. Temu ni nasprotoval niče iz NK 
AJM Kungota.  
 
K - 332/1415 
 
Na podlagi 29. čl. DP se uvede disciplinski postopek zoper Kneževič Sinišo, AJM 
Kungota, zaradi suma poskusa storitve prekrška nastopanja na tekmi, ko ni imel 
pravice nastopiti, ker je bil kaznovan s prepovedjo nastopanja.  
 
Kneževič ima v skladu z 39. čl. DP pravico podati pisno izjavo. 
 
Delegat do 12. 6. 2015 dopolni poročilo s tem, da se mu omogoči prepoznava na 
podlagi posredovane fotografije Kneževiča. 
 
Radvanje – Kipertrans Hoče 

 
K - 333/1415 
 
NK Kipertrans Hoče je tekmo (do prekinitve v 20 minuti in predpisanega čakanja na 
možnost nadaljevanja igre poškodovanega igralca) odigral s 7 igralci – štirje igralci 
premalo, kar je kršitev 25. člena DP. V skladu z 8. čl. DP se izreče denarna kazen 
100 €.  
 
Na podlagi 15. čl. DP se izvršitev kazni pogojno odloži, do 31. 12. 2015, če v tem 
času ne bodo storili podobnega ali težjega prekrška.  
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano dejstvo, da je bila tekma predčasno prekinjena 
zaradi premajhnega števila igralcev, da bi se lahko nadaljevala. Štirje igralci, bi kljub 
okvari vozila na relaciji od Radvanja do Hoč morali prispeti na tekmo pravočasno 
torej že pred tekmo in še 30 minut v času tekme, vendar ni prišel nihče.  



 

 

Zaradi tega v postopku odločanja takšno pojasnilo ni bilo upoštevano kot opravičilo 
za igranje tekme s samo sedmimi igralci.  
 
 

MLADINA, 17. KROG, 3. - 7. 6. 2015 
 
Duplek – Jurovski dol 

 
K - 334/1415 
 
Izključen igralec Planer Nejc, NK Jurovski dol, se zaradi ponovljenega prekrška 
(odrivanje in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K – 322/1415 
 
NK Duplek je tekmo odigral z 10 igralci – en igralec premalo, kar je kršitev 25. člena 
DP. V skladu z 8. čl. DP se izreče jim izreče opomin.  
 
 
Marles Hiše – Fužinar/Slovenj Gradec 
 
K - 335/1415 
 
Izključen igralec Zorman Tadej, NK Fužinar/Slovenj Gradec, se:  

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

2. zaradi prekrška nešportnega vedenja (po izključitvi je pristopil do glavnega 
sodnika tako, da se je s čelom približal glavi sodnika in nadaljeval z 
ugovarjanjem, ob zapuščanju igrišča pa je slekel dres in ga vrgel na klop za 
rezervne igralce, po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 
Na podlagi 5. čl. DP se mu izreče enotna kazen prepovedi nastopanja na dveh (2) 
zaporednih tekmah.  
 
Cerkvenjak – NŠ NK Radlje 
 

K - 336/1415 
 
NK NŠ Radlje se zaradi prekrška neprihoda na mladinsko tekmo, kar je kršitev 25. 
člena DP v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 100 €.  
 
Na podlagi 15. čl. DP se izvršitev kazni pogojno odloži, do 31. 12. 2015, če v tem 
času ne bodo storili podobnega ali težjega prekrška.  
 
 
 
 
 
 



 

 

MLADINA, 18. KROG. 31. 5. 2015 
 
Korotan Prevalje – Marles hiše 
 

K - 337/1415 
 
NK Marles hiše se zaradi prekrška neprihoda na mladinsko tekmo, kar je kršitev 25. 
člena DP v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 100 €.  
 
Na podlagi 15. čl. DP se izvršitev kazni pogojno odloži, do 31. 12. 2015, če v tem 
času ne bodo storili podobnega ali težjega prekrška.  
 
 

STAREJŠI DEČKI, 22. KROG, 30. 5. 2015 

 
Jarenina – NŠ M. Šuler Slovenj Gradec 

 
K - 338/1415 
 
Na podlagi 29. čl. DP se uvede disciplinski postopek v povezavi s sklepom VT št. 
119/1415 zoper ekipo NŠ M. Šuler Slovenj Gradec, ki ni prišla na tekmo zaradi suma 
kršitve 25. člena DP. 
 
NŠ M. Šuler mora v roku 3 dni podati dokazila o napaki prevoznika – izjava ali 
potrdilo prevoznika, zakaj ni opravil naročenega prevoza.  
 
 

STAREJŠI CICIBANI, 14. KROG, 3. 5. 2015 

 
Aquasystems Dogoše – Duplek 

 
K - 339/1415 
 
NK Duplek je tekmo odigral s 6 igralci, kar je kršitev 25. člena DP. V skladu z 8. čl. 
DP se jim izreče opomin.  
 
 

OSTALE ZADEVE 
 

ZVEZA 
K – 319/1415 
 
V disciplinskem postopku, ki poteka na podlagi prijave Maksimovič Marjana in Petre, 
zaradi suma storitve prekrška nasilne igre, na tekmi med NK Hoče Slivnica in Tabor 
Maribor, ki je bila 28. 5. 2015, se vodi disciplinski postopek zoper igralca Kotnik Jan, 
NK Maribor Tabor.  
 
Na podlagi 31. čl. DP ima Kotnik pravico do podaje pisne izjave v roku 24 ur od 
prejema obvestila. Kotniku in NK Maribor Tabor se v postopku predstavi vsebina 
poročila sodnice. 
 



 

 

V skladu s 34. čl. DP se Kotnik Janu izreka suspenz.  
 
O postopku se seznani tudi MDNS.  
 
 
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 

 
 


