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Maribor, 20. 5. 2015 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

TL 2014 - 2015 

 
 

VEČER LIGA, 23. KROG, 16. 5. 2015 

 
 
Pohorje – Rače 

 
K - 299/1415 
 

Izključen igralec Krajnc Rok, NK Rače, se:  
 

1. zaradi prekrška nasilnega vedenja do sodnika – odrivanje sodnika (Krajnc je v 

78. minuti, po dosojenem kazenskem strelu za domačo ekipo, tekel do 
glavnega sodnika in ga v znak protesta na njegovo odločitev, z roko s srednjo 
intenziteto odrinil v predel prsi, zaradi česar ga je sodnik izključil z rdečim 

kartonom.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja za čas treh (3) mesecev, 

2. zaradi prekrška žalitve in grožnje sodnikom (Krajnc je v 78. minuti, ko je storil 

prekršek pod zaporedno št. 1 še grozil z napadom na življenje in telo sodnika), 
po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih 
(4) zaporednih tekmah. 

3. zaradi prekrška nešportnega vedenja (Krajnc je ob zapuščanju brcnil žogo 
med gledalce.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 
Izključenemu igralcu Krajnc Rok se v skladu s 5. čl. DP se izreče enotna kazen 
prepoved nastopanja za čas 4 (štiri) mesece, t.j. 16. 9. 2015. 

 
Pri izreku kazni sta bila upoštevana poročilo sodnika in delegata. Kaznovani igralec v 
skladu z DP ni podal zagovora. Posamične kazni so bile izrečene v skladu z 

disciplinsko politiko organov NZS – disciplinskimi kriteriji. Enotna kazen je bila 
določena glede na izrečene posamične kazni in glede na težo storjenih prekrškov v 
istem historičnem dogodku. Pri tem disciplinski sodnik ni ugotovil okoliščin, ki bi 

dopuščale milejše kaznovanje, število storjenih zaporednih kršitev pa kaže na 
kršiteljevo direktno naklepno ravnanje, ki ni dopustno.  
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1. ČLANSKA LIGA, 23. KROG, 16. 5. 2015 
 
 

Duplek – Gostilna Lobnik Slivnica 
 
K - 300/1415 

 
Izključen igralec Gagović Živan, NK Gostilna Lobnik Slivnica, se:  
 

1. zaradi prekrška žalitve in grožnje sodnikom (Gagović je v 93. minuti, ko je 
njegova ekipa prejela zadetek, pritekel do sodnika in ga verbalno žalil, zaradi 
česar ga je sodnik izključil z redečim kartonom. Ob tem je zagrozil z napadom 

na življenje in telo sodnika ter njegovega brata), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. 
čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah. 

2. zaradi prekrška nasilnega vedenja do sodnika – odrivanje sodnika (Gagović je 

po storitvi prekrška pod zaporedno številko 1, v znak protesta zoper sodniško  
odločitev, sodnika z roko odrinil v predel prsi.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 
DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za čas treh (3) mesecev, 

3. zaradi prekrška nešportnega vedenja (Gagović je med zapuščanjem igrišča, 
po prekršku pod zaporedno številko 2, na sredini igrišča z vso silo brcnil žogo 
proti sodniku in nadaljeval z žaljivim in nešportnim obnašanjem. Žoga je 

sodnika zgrešila le za okoli pol metra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 

 

Izključenemu igralcu Gagović Živan se v skladu s 5. čl. DP se izreče enotna kazen 
prepoved nastopanja za čas 4 (štiri) mesece, t.j. 16. 9. 2015. 
 

Pri izreku kazni sta bila upoštevana poročilo sodnika in delegata. Kaznovani igralec v 
skladu z DP ni podal zagovora. Posamične kazni so bile izrečene v skladu z 
disciplinsko politiko organov NZS – disciplinskimi kriteriji. Enotna kazen je bila 

določena glede na izrečene posamične kazni in glede na težo storjenih prekrškov v 
istem historičnem dogodku. Pri tem disciplinski sodnik ni ugotovil okoliščin, ki bi 
dopuščale milejše kaznovanje, število storjenih zaporednih kršitev pa kaže na 

kršiteljevo direktno naklepno ponavljajoče ravnanje, ki ni dopustno.  
 
 

K - 301/1415 
 
Prijavljena uradna oseba Darko Daljevič, NK Duplek, ki je bil na tekmi v vlogi 

trenerja, se zaradi prekrška neizpolnitve obveznosti v povezavi s tekmo (V 69. minuti 
je zapustil tehnični prostor brez vednosti sodnika in po tekmi prišel nazaj na igrišče) 
po 24. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom.  

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 
 

2. ČLANSKA LIGA, 23. KROG, 16. 5. 2015 
 
 

Akumulator - Železničar MB  
 
K – 302/1415 

 
Izključen igralec Kehonjić Amer, NK Železničar MB, 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. 
 
 

MLADINA, 15. KROG, 16. 5. 2015 
 

 

Cerkvenjak – Duplek 
 
K - 303/1415 

 
Izključen igralec Peklar Anže, NK Cerkvenjak, se:  
 

1. zaradi prekrška nasilne igre (Peklar je v 50 minuti z drsečim štartom nasilno 
štartal na nasprotnega igralca.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah in 

2. zaradi prekrška nasilnega vedenja do sodnika – odrivanje sodnika (Peklar je 
po storitvi prekrška pod zaporedno številko 1, v znak protesta zoper odločitev 
sodnika, z roko odrinil sodnika v predel prsi.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 

DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za čas treh (3) mesecev, 
 
Izključenemu igralcu Peklar Anže se v skladu s 5. čl. DP se izreče enotna kazen 

prepoved nastopanja za čas (štiri) mesece, t.j. 16. 9. 2015. 
 
Pri izreku kazni sta bila upoštevana poročilo sodnika in delegata. Kaznovani igralec v 

skladu z DP ni podal zagovora. Posamične kazni so bile izrečene v skladu z 
disciplinsko politiko organov NZS – disciplinskimi kriteriji. Enotna kazen je bila 
določena glede na izrečene posamične kazni in glede na težo storjenih prekrškov v 

istem historičnem dogodku. Pri tem disciplinski sodnik ni ugotovil okolišč in, ki bi 
dopuščale milejše kaznovanje, število storjenih zaporednih kršitev pa kaže na 
kršiteljevo direktno naklepno ravnanje, ki ni dopustno.  

 
K - 304/1415 
 

NK Cerkvenjak je na tekmi mladine prejel pet rumenih in en rdeč karton, kar je kršitev 
22. člena DP. Na podlagi druge alineje, drugega odstavka, 22. člena DP so dolžni 
plačati 31,00 € denarne kazni. 

 
 
 

 



 

 

 
KADETI, 20. KROG, 18. 5. 2015 

 
 
Lenart – Paloma/Jakob 

 
K - 305/1415 
 

Izključen igralec Kmetec Kristjan, NK Paloma se zaradi prekrška nasilnega vedenja 
do sodnika – odrivanje sodnika (Kmetec je v 79. minuti, v znak protesta zoper 
sodniško odločitev, z ramo na rahlo zadel ob sodnikovo ramo, zaradi česar ga je 

sodnik izključil z rdečim kartonom.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja za čas dveh (2) mesecev, t.j. do 18. 7. 2015. 
 

 
OSTALE ZADEVE 

 

 
V povezavi z uvedenimi disciplinskimi postopki bodo izdani ločeni sklepi, saj 
disciplinski sodnik še zbira obvestila in dokaze, ki so pomembni za odločanje o 

odgovornosti.  
 
 

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 
 
 


