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Maribor, 21. 5. 2014 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

 

 

Člani 1, 22. krog, 17. – 18. 5. 2014 

 
NK Jurovski dol - Cerkvenjak  
 

K - 232/1314 
 
Izključenega igralca Toplak Rene, NK Jurovski dol, se zaradi prekrška v čisti situaciji 

za dosego zadetka (V 50. minuti je v kazenskem prostoru s prekrškom preprečil 
dosego zadetka), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 
K - 233/1314 
 

Izključnega igralca Črnčič Srečko, NK Jurovski dol, se zaradi prekrška udarjanja 
nasprotnega igralca (V 22. minuti je z odprto dlanjo po obrazu udaril nasprotnega 
igralca, ko se ni boril za žogo. Pri tem niso nastale posledice za zdravje, zaradi česar 

je igralec, ki je prejel udarec nadaljeval z igro.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  
 

K - 234/1314 
 
NK Jurovski dol 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 - 235/1314 
 
Izključenega igralca Kocbek Sašo, NK Cerkvenjak, se zaradi prekrška v čisti situaciji 

za dosego zadetka (V 20. minuti je s prekrškom preprečil dosego zadetka), po 18. čl., 
v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
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NK Kovinar Tezno – AquaSystems Dogoše 
 
K -  236/1314 

 
NK Kovinar Tezno, ki na tekmi na zagotovil prisotnosti trenerja z ustrezno licenco, se 
zaradi prekrška po 25. čl. DP, na podlagi 8. čl. DP kaznuje z opominom.  

 
K - 237/1314 
 

Izključnega igralca Kaučič Janez, NK Kovinar Tezno, se zaradi prekrška udarjanja 
nasprotnega igralca (V 43. minuti je z odprto dlanjo močno, po ramenu, udaril 
nasprotnega igralca, ko je ta ležal na tleh. Pri tem niso nastale posledice za zdravje, 

zaradi česar je igralec, ki je prejel udarec nadaljeval z igro.), po 18. čl., v skladu z 8. 
in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  
 

NK Gostilna Lobnik Slivnica – S. Rojko Dobrovce 
 
K - 238/1314 

 
Izključenega igralca Šnuderl Igor, NK Gostilna Lobnik Slivnica, se zaradi prekrška v 
čisti situaciji za dosego zadetka (V 85. minuti je s prekrškom preprečil dosego 

zadetka), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni 
(1) zaporedni tekmi. 
 

K - 239/1314 
 
Izključenega igralca Duraković Alen, NK S. Rojko Dobrovce se zaradi ponovljenega 

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

K - 240/1314 
 
Izključnega igralca Reich Gregor, NK S. Rojko Dobrovce, se zaradi prekrška žalitev 

sodnika (V 70. minuti je ob prejetem zadetku verbalno žalil sodnika.), 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 poročilo o izključitvi iz katerega izhaja, da je 
žalitve ponavljal ves čas od izključitve do odhoda z igrišča. 

 
K - 241/1314 
 

NK S. Rojko Dobrovce 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. 

 
 
 

 



 
NK Paloma – ZU_Brunšvik  
 

K - 242/1314 
 
Izključenega igralca Milutinović Nikola, NK ZU_VIL Brunšvik se zaradi ponovljenega 

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

NK Korotan Prevalje – Marjeta 
 
K - 243/1314 

 
Izključnega igralca Dajčman Peter, NK Marjeta, se zaradi prekrška udarjanja 
nasprotnega igralca (V 64. minuti je s pestjo, v predel reber, udaril nasprotnega 

igralca, ko ta ni imel v posesti žoge. Pri tem niso nastale posledice za zdravje, zaradi 
česar je igralec, ki je prejel udarec nadaljeval z igro.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 
DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah  

in 
po izključitvi na žaljiv način komentiral sodniške odločitve (Ko je zapuščal igrišče je 
na žaljiv način komentiral vlogo sodnika pri dosojanju prekrškov), se zaradi prekrška 

po 18. členu v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) 
zaporednih tekmah. 
V skladu s 5. čl. DP se mu izreče enotna kazen prepoved nastopanja na petih (5) 

zaporednih tekmah.  
 
 

Člani 2, 16. krog, 17. 5. 2014 

 

NK Starše - Prepolje 
 
K - 244/1314 

 
Izključenega igralca Vučak Miha, NK Prepolje 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. 
 
 

NK Akumulator – Rošnja Loka 
 
K - 245/1314 

 
Izključenega igralca Praprotnik Klemen, NK Akumulator se zaradi ponovljenega 
prekrška (ugovarjanja in izgubljanja igralnega časa), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 

DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi  
in  
zaradi nasilnega vedenja in udarjanja sodnika (Praprotnik je v 6. minuti, ko mu je 

sodnik pokazal rumeni karton – kot opozorilo za ugovarjanje, pristopil neposredno do 
sodnika in mu stopil na nogo. To je sodnik ocenil kot nenamerno dejanje in igralca za 
to ni kaznoval. V 23. minuti je Praprotnik po pisku sodnika žogo brcnil daleč vstran, 

zaradi česar mu je sodnik pokazal drugi rumeni karton – kot opozorilo za izgubljanje 
igralnega časa in ga posledično izključil z redečim kartonom.  



 
V tem trenutku je Praprotnik sodnika prijel za roko, ga močno sunil v prsi, z nogo 
zelo močno brcnil v zgornji del stegna in z roko – stisnjeno pestjo še dvakrat 

zamahnil - udaril proti sodnikovi glavi, čemur se je sodnik umaknil. Zaradi 
napada na sodnika so ga prijeli soigralci in ga odvlekli od sodnika. Med tem pa je še 
pljunil proti sodniku, vendar ga ni zadel. Na tej podlagi je sodnik tekmo 

prekinil.), kar je prekršek po 18. čl. DP, se v skladu z 8. in 9. čl. DP izreče kazen pet 
(5) let prepovedi nastopanja na vseh tekmah. 
Na podlagi 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepoved nastopanja na vseh 

tekmah za obdobje pet (5) let, t.j. do 17. 5. 2019.   
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata, igralec pa 

zagovora ni podal. Najstrožja kazen je bila izrečena kot specialna in generalna 
prevencija, saj takšnega napada na sodnika ni možno kaznovati mileje in zanj 
ne more biti opravičila. Fizično obračunavanje s sodniki je nedopustno in mora 

biti izkoreninjeno z vsemi pravnimi sredstvi, posebej pomembno pa je, da se 
takšnim osebam prepreči možnost ponovitve dejanja za najdaljši možni čas.  
 

 

Mladina – 2, 17. krog, 18. 5. 2014 

 
NK Lenart - Rače 
 

K -246 /1314 
 
NK Rače je tekmo odigral s samo osmimi igralci, kar je kršitev 25. člena DP. V skladu 

z 8. čl. DP se izreče jim izreče opomin. 
 
 

 
 

Kadeti - 1, 16. krog, 18. 5. 2014 

 
NK Fužinar – Slovenj Gradec 
 

K - 247/1314 
 
Izključnega igralca Potočnik Amadej, NK Slovenj Gradec, se zaradi prekrška žalitev 

sodnika (V 10. minuti je verbalno žalil sodnika.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  
 

NK Miklavž/Dobrovce – NŠ D.P. Hoče - Slivnica 
 
K - 248/1314 

 
Izključenega igralca Kmetec Kevin, NK Miklavž/Dobrovce se zaradi ponovljenega 
prekrška (brezobzirna igra in oviranje izvedbe prostega udarca), po 18. čl., v skladu z 

8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

 

 

 
 



Kadeti - 2, 16. krog, 18. - 19. 5. 2014 

 

NK Duplek - Peca 
 
K - 249/1314 

 
Izključenega igralca Založnik Leon Martin, NK Peca, se zaradi ponovljenega 
prekrška (ugovarjanje in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

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

OSTALE ZADEVE 

 

 
NK Prepolje – Inter Jakob 

 
K - 250/1314 
 

Na podlagi prijave - sklepa vodje tekmovanja se NK Prepolje zaradi neorganizacije - 
neprihoda na tekmo, kar je prekršek po 25. čl. DP, (NK ni organiziral članske tekme 
15. kroga z ekipo NK Ursus Jakob), v skladu z 8. čl. DP izreče 200 € denarne kazni. 

 
NK NŠ D.P. Hoče-Slivnica – Železničar/Šentilj 
 

K - 251/1314 
 
Na podlagi prijave - sklepa vodje tekmovanja se NK Železničar/Šentilj zaradi 

neprihoda na tekmo, kar je prekršek po 25. čl. DP, (Ekipa starejših dečkov ni prišla 
na tekmo 15. kroga z ekipo NŠ D.P. Hoče-Slivnica), v skladu z 8. čl. DP izreče 250 € 
denarne kazni. 

 
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 

 


