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SKLEP 
disciplinskega sodnika 

TL 2014 - 2015 
 
 

ŠTAJERŠKA LIGA, 13. KROG 15. 11. 2014 
 
 
S. Rojko Dobrovce – DTV Partizan Fram 
 
K - 182/1415 
 
Odstranjeno uradno osebo, Stražišar Boštjan, DTV Partizan Fram, ki je bil v vlogi 
trenerja, se zaradi žalitev sodnika in nešportnega komentiranja sodniških odločitev (V 
26. minuti je trener domače ekipe pritekel približno 10 m na igrišče in na žaljiv način 
komentiral sodniške odločitve, med tem je tudi verbalno žalil sodnika, zaradi česar ga 
je sodnik odstranil s tehničnega prostora.), kar je prekršek po 24. čl., v skladu z 8. čl. 
DP kaznuje s prepovedjo dostopa do uradnih prostorov na treh (3) zaporednih 
tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano pojasnilo sodnika iz katerega izhaja, da je trener 
odšel za ograjo in ob klopeh za rezerve igralce naprej vodil ekipo. Ob polčasu se je 
trener opravičil in obžaloval svoje dejanje. Drugi polčas je športno spremljal tekmo 
izza ograjenega dela igrišča.  
 
Rače – Peca 
 
K - 183/1415 
 
Izključenega Kotnik Primož, Peca, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego 
zadetka (V 74. minuti je s prekrškom preprečil situacijo za dosego zadetka), po 18. 
čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni 
tekmi. 
 
K - 184/1415 
 
NK Rače je na tekmi članov 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. 
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K - 185/1415 
 
NK Peca je na tekmi članov prejel en rdeč karton in pet rumenih kartonov, kar je 
kršitev 22. člena DP. Na podlagi druge alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so 
dolžni plačati 62,00 € denarne kazni. 
 
Paloma – Slovenj Gradec 
 
K - 186/1415 
 
Izključenega Hudin Matej, Slovenj Gradec, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 
dosego zadetka (V 72. minuti je s prekrškom preprečil situacijo za dosego zadetka), 
po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi. 
 
K - 187/1415 
 
NK Slovenj Gradec je na tekmi članov prejel en rdeč karton in pet rumenih kartonov, 
kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi druge alineje, prvega odstavka, 22. člena DP 
so dolžni plačati 62,00 € denarne kazni. 
 
ZU-VIL Brunšvik – Pohorje 
 
K - 188/1415 
 
NK Pohorje je na tekmi članov prejel sedem rumenih kartonov, kar je kršitev 22. 
člena DP. Na podlagi prve alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 
41,00 € denarne kazni 
 
 

1. ČLANSKA LIGA, 13. KROG 15. 11. 2014 
 
Gostilna Lobnik Slivnica – Energo Tim Miklavž 
 
K - 189/1415 
 
NK Gostilna Lobnik Slivnica 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 
 
Rošnja Loka - Marjeta 
 
K - 190/1415 
 
Izključenega Glavica Jan, Marjeta se zaradi prekrška nasilne igre (V 31. minuti je v 
borbi za žogo izgubil oblast nad njo, nakar se je ustavil, pristopil do nasprotnega 
igralca in ga odrinil v predel prsi. Pri tem je nasprotni igralec padel, vendar je lahko 
brez posledic nadaljeval z igro.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.  
 
 



 

 

K - 191/1415 
 
Izključenega Puklavec Miha, Marjeta se zaradi prekrška žalitev sodnika (V 80. minuti 
je sodnik kasneje izključenemu igralcu pokazal opomin – rumeni karton. Po prejetem 
opominu je verbalno žalil sodnika, ki ga je zato izključil.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. 
čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  
 
K - 192/1415 
 
Odstranjeno uradno osebo, Ornik Iztok, Marjeta, ki je bil v vlogi predstavnika ekipe, 
se zaradi žalitev sodnika (V 82. minuti je Ornik ob izključitvi igralca protestiral na 
sodniško odločitev. Zaradi tega je do njega odšel sodnik, da bi ga opozoril. Pri tem 
pa ga je Ornik pričel verbalno žaliti, vstopil na igrišče in med zapuščanje igrišča 
nadaljeval s kršitvijo, kakor tudi po končani tekmi, ko je prišel nazaj na igrišče in 
nadaljeval z žaljenjem sodnika.), kar je prekršek po 24. čl., v skladu z 8. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo dostopa do uradnih prostorov na štirih (4) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata iz katerih izhaja, da je 
Ornik s kršitvijo nadaljeval oziroma ni prenehal niti po končani tekmi, kar je 
oteževalna okoliščina.  
 
K - 193/1415 
 
NK Marjeta je na tekmi članov prejel 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. 
 
Cerkvenjak – AquaSystems Dogoše 
 
K - 194/1415 
 
Izključenega igralca Tkalčič Mišel, AquaSystems Dogoše, se zaradi prekrška 
nasilnega igranja (V 84. minuti je v borbi za žogo grobo startal na nasprotnega 
igralca, ko je bil ta v prodoru po desni strani igrišča. Intenziteta starta je bila velika. 
Zaradi tega je nastala konfrontacija med igralci.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  
 
K - 195/1415 
 
Izključenega igralca Ploj David, Cerkvenjak, se zaradi prekrška udarjanja (V 84. 
minuti je pritekel z druge polovice igrišča, ko se ni boril za žogo do gneče, ki je 
nastala zaradi prekrška igralca iz nasprotne ekipe s številko 11. Pri tem pa je z roko 
silovito v glavo udaril igralca s številko 11 tako močno, da mu je presekal uho. Zaradi 
tega je bila konfrontacija med igralci še večja.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na petih (5) zaporednih tekmah.  
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata iz katerih izhaja 
oteževalna okoliščina, saj je bilo dejanje storjeno na posebno silovit – nasilen način 
in je predstavljalo nevarnost za zdravje nasprotnega igralca, saj je na ušesu nastala 
poškodba zaradi silovitosti udarca.  
 



 

 

 
 
 

2. ČLANSKA LIGA, 13. KROG 15. 11. 2014 
 
Kipertrans Hoče – Starše 
 
K - 196/1415 
 
Izključenega igralca Auda Boštjan, Kipertrans Hoče, se zaradi ponovljenega prekrška 
(brezobzirna igra in nešportno obnašanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K - 197/1415 
 
Izključenega igralca Ravnjak Nejc, Kipertrans Hoče, se zaradi prekrška v čisti situaciji 
za dosego zadetka (V 84. minuti je s prekrškom preprečil situacijo za dosego 
zadetka), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni 
(1) zaporedni tekmi. 
 
K - 198/1415 
 
NK Kipertrans Hoče je na tekmi članov prejel 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. 
 
K - 199/1415 
 
Izključenega igralca Vindiš Žan, Kipertrans, Starše, se zaradi ponovljenega prekrška 
(vlečenje in nešportno obnašanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K -200/1415 
 
Odstranjeno uradno osebo, Lešnik Bojan, Starše, ki je bil v vlogi fizioterapevta, se 
zaradi žalitev sodnika in ponovljenega protestiranja zoper sodniške odločitve (V 23. 
minuti je protestiral zoper sodnikovo odločitev. Tudi po sodniškem opozorilu je 
nadaljeval s protestiranjem, zaradi česar ga je sodnik odstranil s tehničnega prostora. 
Pri tema pa je začel verbalno žaliti in groziti sodniku.), prekršek po 24. čl., v skladu z 
8. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do uradnih prostorov na treh (3) zaporednih 
tekmah. 
 
 

KADETI, 11. KROG  
 
NŠ D.P. Hoče  Slivnica - MB Tabor  
 
K - 201/1415 
 
NK NŠ D.P. Hoče Slivnica je tekmo pričel in igral do prekinitve s sedmimi igralci, kar 
je kršitev 25. člena DP. V skladu z 8. čl. DP se jim izreče opomin. 



 

 

 
OSTALE ZADEVE 

 
 
K - 202/1415 
 
V skladu z 29. čl. DP se na podlagi poročila sodnika uvede disciplinski postopek 
zoper NK Šentilj zaradi suma storitve prekrška po 25. čl. DP, saj naj bi na kadetski 
tekmi 10. kroga z NŠ D.P. Hoče poskušali tekmo odigrati z igralcem, na izkaznico 
Rošker Miha, ki pa to ni bil. Prav tako ni pokazal ustreznega dokumenta, da bi 
dokazal istovetnost, zaradi česar mu sodnik ni dovolil nastopiti, saj te pravice ni imel.  
 
NK Šentilj naj pojasni razloge za takšno ravnanje. Pri tem je potrebno izhajati iz 
dejstva, da so za tekmo prijavili igralca, ki ga ni bilo, podpisali zapisnik in po tem 
poskušali tekmo odigrati z drugim igralcem.  
 
NK Hoče mora poslati original zapisnika o tekmi – poročilo delegata o organizaciji 
tekme, kot je bilo zapisano in podpisano s strani sodnika. 
 
Sodnik naj pojasni zakaj je dovolil začeti tekmo, glede na to, da za tekmo ni bil 
pripravljen pravilen zapisnik - stran 1, kjer je bil med igralci prve postave naveden 
igralec, ki ga ni bilo na tekmi in je pod njegovo identiteto hotel nastopiti igralec, ki ni 
imel pravice nastopiti na tekmi. Kljub temu pa je tekmo začel igralec, ki je bil vpisan 
kot rezerva.  
 
Rok za pojasnila in dostavo zahtevane dokumentacije je 24. 11. 2014.  
 
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 


