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SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

TL 2014 - 2015 

 
 

VEČER LIGA, 22. KROG, 13. 5. 2015 

 
 
S. Rojko Dobrovce - ZU-VIL Brunšvik 

 
K - 290/1415 
 

Izključen igralec Sagadin Samo, NK S. Rojko Dobrovce, se zaradi prekrška v čisti 
situaciji za dosego zadetka (v 90. minut je z igranjem z roko izven kazenskega 
prostora preprečil dosego zadetka), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
Peca – Pohorje 

 
K - 291/1415 
 

NK Peca 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 42,00 € 
denarne kazni. 

 
K - 292/1415 
 

Na podlagi 28. čl. DP se uvede disciplinski postopek zoper prijavljeno uradno osebo 
Grobelšek Jure, NK Peca, ki je bil v vlogi vodje varnosti, zaradi suma storitve 
prekrška nasilnega vedenja po 23. čl. DP. Prijavljeni naj bi verbalno žalil sodnike in 

delegata, nasilno odrinil delegata, v prostoru, kjer so pisali zapisnik proti delegatu 
vrgel rumeni brezrokavnih in ves čas grozil s fizičnim obračunavanjem z uradnimi 
osebami na tekmi. Prav tako naj bi ves čas tekme komentiral sodniške odločitve.  

 
V skladu s 33. čl,. DP se prijavljenemu izreče suspenz do končne odločitve. 
 

V skladu s 30 čl. DP ima oseba v postopku pravico podati pisni zagovor.  
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K - 293/1415 
 

Na podlagi 28. čl. DP se uvede disciplinski postopek zoper NK Peca, zaradi suma 
storitve prekrška iz 24. čl. DP, ker niso ustrezno organizirali tekmo. Med in po tekmi 
naj bi uradna oseba – vodja varnosti NK Peca in njihovi navijači huje kršil disciplinski 

pravilnik. Na podlagi prijave sodnika in delegata je bilo do sedaj ugotovljeno, da naj 
bi gledalci po koncu tekme prišli na igrišče in tem verbalno žalili in grozili sodnikom. 
Prav tako pa naj bi vodja varnosti nasilno skozi vrata porinil delegata. To se je 

dogajalo vse do vstopa sodnikov v garderobe. Posamezni deležniki tekme so grozili 
in žalili sodnike in delegata tudi ob zapuščanju igrišča.  
 

V skladu s 30 čl. DP ima klub v postopku pravico podati pisni zagovor.  
 

1. ČLANSKA LIGA, 22. KROG, 13. 5. 2015 

 
Duplek - AquaSystems 
 

K – 294/1415 
 
Izključen igralec Letonja Danijel, NK AquaSystems, se zaradi ponovljenega prekrška 

(brezobzirna igra in ugovarjanje) in žaljivega komentiranja sodniške odločitev – 
nešportnega zapuščanja igrišča po , 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 upoštevno poročilo sodnika iz katerega izhaja oteževalna 
okoliščina – nešportno vedenje.  

 
 
Energo Tim Miklavž – Rošnja Loka 

 
K - 295/1415 
 

NK Rošnja Loka 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 
42,00 € denarne kazni. 

 
2. ČLANSKA LIGA, 22. KROG, 14. 5. 2015 

 

Železničar MB – Starše 
 
K – 296/1415 

 
Izključen igralec Breg Rok, NK Starše, 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. 
 
K – 297/1415 

 
Izključen igralec Kolarič Štefan, NK Starše, se zaradi ponovljenega prekrška 
(ugovarjanje in udarjanje žoge po pisku sodnice), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 



 

 

K – 298/1415 
 

Odstranjena uradna oseba Šerdoner Zdravko, NK Starše, ki je bil na tekmi v vlogi 
predstavnika kluba, se zaradi prekrška žalitve (v 54. minuti je bil odstranjen s 
tehničnega prostora zaradi grobih žalitev, pred tem pa je bil s strani sodnice večkrat 

opozorjen zaradi nešportnega komentiranja sodniških odločitev), kar je prekršek po 
24. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do uradnih prostorov na 
treh (3) zaporednih tekmah. 

 
 
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 

 


