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VEČER LIGA, 27. KROG, 13. 6. 2015 

 
 

Slovenj Gradec - Pohorje 
 

K - 340/1415 
 
Izključen igralec Kobold Tilen, NK Slovenj Gradec, se zaradi prekrška žalitev (V 61. 
minuti je po izgubljeni žogi verbalno žalil sodnika, ker sodnik ni dosodil prekrška.), po 
18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) 
zaporednih tekmah. 
 
Prekršek je storil v afektu med igro, ko je menil, da bi sodnik moral dosoditi prekršek 
nad njim. Igrišče je zapustil športno.  
 
K - 341/1415 
 
NK Slovenj Gradec 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. 
 
 
Rače – DTV Partizan Fram 

 
K - 342/1415 
 
Prijavljeno ekipo NK Rače, se zaradi prekrška nedostojnega vedenja domačega 
navijača do sodnikov v neposredni bližini garderob (Po končani tekmi je domač 
navijač vstopili do garderob za sodnike in se nešportno oziroma nasilno obnašal do 
sodnikov), kar je prekršek po 24. čl. DP. Zaradi tega se NK Rače v skladu z 8. čl. DP 
kaznuje z opominom.  
 

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


Pri izreku kazni je bilo upoštevano dejstvo, da domač navijač ob ustrezni organizaciji 
redarske službe po končani tekmi ne bi smel dostopiti do uradnih prostorov, ki so 
namenjeni organizaciji tekme.  
 
 

1. ČLANSKA LIGA, 27. KROG, 13. 6. 2015 
 

 
Kovinar Tezno - Cerkvenjak 
 
K - 343/1415 
 
Izključen igralec Stanisavić Deni, NK Kovinar Tezno, se zaradi prekrška udarjanja (V 
35. minuti je po prekršku nad njim, v afektu, narahlo udaril nasprotnega igralca v 
predel prsnega koša in ga prijel za vrat. Pri storitvi prekrška niso nastale posledice.), 
po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) 
zaporednih tekmah. 
 
Po izključitvi je igrišče zapustil športno in se po končani tekmi vsem opravičil za 
storjeno dejanje, ki gaje obžaloval.  
 
K - 344/1415 
 
Odstranjena uradna oseba Belec Matjaž, NK Kovinar Tezno, ki je bil na tekmi v vlogi 
predstavnika ekipe, se zaradi prekrška žaljivega komentiranja sodniške odločitve, (V 
35. minuti je žaljivo komentiral odločitev sodnika, ki je izključil igralca njihove ekipe.), 
po 24. čl. DP, v skladu z 8. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do uradnih 
prostorov na dveh (2) zaporednih tekmah.   
 
Po odstranitvi je igrišče zapustil športno in se po končani tekmi vsem opravičil za 
storjeno dejanje, ki gaje obžaloval.  
 
K - 345/1415 
 
NK Cerkvenjak je tekmo odigral z 9 igralci – dva igralca premalo, kar je kršitev 25. 
člena DP. V skladu z 8. čl. DP se izreče opomin.  
 
Marjeta – Rošnja Loka 
 
K - 346/1415 
 
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 
41,00 € denarne kazni. 
 
 
 
 
 
 
 
 



AquaSystems Dogoše – Gostilna Lobnik Slivnica 
 
 
K - 347/1415 
 
Izključen igralec Hozjan Nino, NK AquaSystems Dogoše, se zaradi prekrška 
nasilnega obnašanja - udarjanja (V 45. minuti je po prekršku nad njim v afektu s 
stisnjeno pestjo desne roke, v nos, silovito udaril nasprotnega igralca, ki je padel na 
tla in začel krvaveti. Poškodovanega igralca so odpeljali v UKC Maribor, kjer mu je 
bila nudena zdravniška pomoč. Zaradi tega nasilnega obnašanja je nastala 
konfrotacija med igralci.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na šestih (6) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano dejstvo, da je bila povzročena namerna telesna 
poškodba nasprotnega igralca, kar v skladu s točko 1, V. poglavja Splošnih navodil 
NZS – disciplinska politika organov vodenja lig NZS, oteževalna okoliščina. 
 
K - 348/1415 
 
Izključen igralec Iztok Štern, NK Gostilna Lobnik Slivnica, se zaradi prekrška 
nasilnega obnašanja - udarjanja (V 45. minuti je po borbi za žogo prišel v konflikt z 
igralcem nasprotne ekipe Tkalčičem. V konflikt se je vmešal še igralec Niko Hozjan, 
katerega je Štern poskušal dvakrat udariti v telo. Pri tem ga je z odprto dlanjo desne 
roke zadel v prsa. Udarec ni bil močan in ni predstavljal nevarnosti za zdravje 
nasprotnika, ki pa je zatem Šterna silovito udaril v nos.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. 
čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano dejstvo, da je bil z nasilnim vedenjem storjen 
prekršek iz točke 2.B, I. poglavja Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov 
vodenja lig NZS.  
 
K - 349/1415 
 
Izključen igralec Razboršek Aleš, NK Gostilna Lobnik Slivnica, se zaradi prekrška 
žaljivega komentiranja sodniških odločitev in grožnje (Po končani tekmi je na sredini 
igrišča pristopil do sodnika in žaljivo komentiral sodniške odločitve. Pri tem je sodniku 
še grozil, da bo z njim fizično obračunal - »ga bo enkrat nalamal«. Zaradi tega mu je 
sodnik pokazal redeči karton.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano dejstvo, da je bil žaljivim vedenjem storjen 
prekršek iz točke 3.E, I. poglavja Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov 
vodenja lig NZS.  
 
K - 350/1415 
 
Prijavljeni igralec Rojko Boris, NK Gostilna Lobnik Slivnica, se zaradi prekrška 
žaljivega komentiranja sodniških odločitev in grožnje (Rojko je bil v 54. minuti tekme 
zamenjan in se je odšel preobleči v garderobo. Po končani tekmi je odšel na sredino 
igrišča, kjer je pristopil do sodnika in žaljivo komentiral sodniške odločitve. Pri tem je 
sodniku še grozil, da bo z njim fizično obračunal - »da ga bo zunaj počakal in bo že 
videl«.  



S kršitvijo je prenehal šele po posredovanju redarjev in soigralcev.), po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih 
tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano dejstvo, da je bil žaljivim vedenjem storjen 
prekršek iz točke 3.E, I. poglavja Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov 
vodenja lig NZS.  
 
K - 351/1415 
 
NK Gostilna Lobnik Slivnica je na tekmi članov dva rdeča kartona, kar je kršitev 22. 
člena DP. Na podlagi tretje alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 
62,00 € denarne kazni. 
 
 
 

2. ČLANSKA LIGA, 27. KROG, 13. 6. 2015 

 
DNK Atletiko - Starše 

 
K - 352/1415 
 
Izključen igralec Lorber Matej, NK DNK Atletiko, se zaradi ponovljenega prekrška 
(ugovarjanje in nešportno vedenje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
ZVEZA 
K - 330/1415 
 
DNK Atletiko za tekmo ni zagotovil trenerja z ustrezno licenco, kar je kršitev 25. čl. 
DP. V skladu z 8 čl. DP se izreče kazen 100 €, ki je bila v povezavi s sklepom 
navedenim pod zvezo pogojno odložena, če prekrška ne bi ponovili do 31. 12. 2015.  
 
 
Kipertrans Hoče – Železničar MB 

 
K - 353/1415 
 
Železničar MB je tekmo odigral z 9 igralci – dva igralca premalo in prepozno oddala 
prijavo ekipe za tekmo, kar je kršitev 25. člena DP. V skladu z 8. čl. DP se izreče 
opomin.  
 
Akumulator - AJM Kungota 

 
ZVEZA 
K -332/1415 
 
Po izvedenem disciplinskem postopku se Kneževič Sinišo, AJM Kungota, zaradi 
poskusa storitve prekrška nastopanja na tekmi, ko ni imel pravice nastopiti, kar je 
prekršek po 18. čl. DP, v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na 
še eni (1) dodatni tekmi.  
 



Kneževič v skladu z 39. čl. DP ni podal pisno izjavo. 
 
 

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

 
Jarenina – NŠ M. Šuler Slovenj Gradec 
 
K - 354/1415 
 
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka se NK M. Šuler Slovenj Gradec 
zaradi prekrška neprihoda na tekmo starejših dečkov, 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 CICIBANI A+B, 10. KROG, 4. 6. 2015 
 

NŠ D.P. Slivnica – Maribor 1 in 2  

 
K - 355/1314 
 
NK NŠ D.P. Slivnica - Hoče, 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 ekipo nastopil Emberger David, ki na dan še ni imel pravice nastopiti, 
ker je premlad za to selekcijo.  

 
 

OSTALE ZADEVE 
 

ZVEZA 
K - 319/1415 
 
V disciplinskem postopku, ki je potekal 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, zoper igralca Kotnik Jan, NK Maribor Tabor je 
bilo ugotovljeno, da je bil sicer štart na žogo pravilen, vendar ob tem očitno storjen 
prekršek iz malomarnosti, saj je bil pri tem zadet tudi nasprotni igralec. Za prekršek 
po 18. čl. DP se v skladu z 8. in 9. čl. DP igralcu Kotnik Jan, NK Tabor Maribor izreče 
kazen prepoved nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.   
 
Pri izreku kazni so bila upoštevana prijava, poročilo sodnice in pojasnila NK Maribor 
Tabor iz katerih izhajajo v večini skladna videnja, vendar pa nihče razen sodnice ni 
pojasnil točnega načina storitve prekrška. Dejstvo je, da ni bil storjen nameren 
prekršek, da je igra tekla počasi, da prekršek ni bil storjen s prekomerno silo ali na 
brezobziren način, zaradi česar je bil opredeljen kot prekršek storjen iz malomarnosti 
in je zato kazen primerna teži storjenega prekrška.  
 

 
 



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 


