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Maribor, 22. 4. 2015 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

TL 2014 - 2015 

 
 

LIGA VEČER, 18. KROG 18. 4. 2015 

 
 
Peca – DTV Partizan Fram 

 
K - 244/1415 
 

Izključen igralec Lunežnik Matej, NK DTV Partizan Fram, se zaradi ponovljenega 
prekrška (spotikanje in udarjanje žoge po pisku sodnika), po 18. čl., v skladu z 8. in 
9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 
 

1. ČLANSKA LIGA, 18. KORG. 18. 4. 2015 

 
Rošnja Loka – Duplek 
 

K - 245/1415 
 
Izključen igralec Mulec Aljaž, NK Duplek, se zaradi ponovljenega prekrška (2 x 

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

 

 
Energo Tim Miklavž – Kovinar Tezno  
 

K - 246/1415 
 
Izključen igralec Belec Matjaž, NK Kovinar Tezno, se zaradi prekrška ugovarjanja 

žalitev in poskusa fizičnega obračunavanja s sodnikom (V 80. minuti je rezervni 
igralec Belec, ki je bil v tehničnem prostoru, komentiral sodniško odločitev in zoper 
njo glasno protestiral. Zaradi tega ga je sodnik opomnil z rumenim kartonom. Po tem 

je kaznovani igralec pričel sodnika verbalno žaliti in grozil, da bo z njim fizično 
obračunal. Vsled opisne kršitve ga je sodnik izključil z rdečim kartonom.), po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih 

tekmah  
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in  
zaradi nadaljevanja prekrška po izključitvi (Po izključitvi ni prenehal s kršitvijo 

oziroma je nadaljeval s prekrškom tako, da je ponavljal besede. Zatem je odšel na 
tribuno od koder je prav tako nadaljeval s kršitvami tako, da je ponavljal prej izrečene 
besede in njim podobne.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 

nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
Na podlagi 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepoved nastopanja na štirih (4) 
zaporednih tekmah. 

 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata iz katerih izhaja, da je 
bila kršitev ves čas na verbalnem nivoju ter pisni zagovor izključenega igralca iz 

katerega izhaja priznanje, obžalovanje in opravičilo za storjen prekršek.  
 
K - 247/1415 

 
Prijavljena uradna oseba Lazič Boris, NK Kovinar Tezno, ki je bil v vlogi trenerja, se 
zaradi prekrška protestiranja zoper sodniške odločitve in žaljivega komentiranja 

sodniških odločitev (Trener je v 70 minuti komentiral sojenje za kar ga je sodnik 
opozoril. Po končni tekmi je pristopil do sodnika in žaljivo komentiral sojenje. ), kar je 
prekršek po 24. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do uradnih 

prostorov na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
 

Marjeta – Aquasystems Dogoše  
 
K - 248/1415 

 
Izključen igralec Topič Dragan, NK Aquasystems Dogoše, se zaradi prekrška v čisti 
situaciji za dosego zadetka (v 22. minut 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 - 249/1415 
 
Odstranjena uradna oseba, Rajšp Branko, NK AquaSystems Dogoše, ki je bil v vlogi 

trenerja, se zaradi prekrška nedovoljenega vstopa v igrišče in prekrška protestiranja 
zoper sodniške odločitve (Trener je v 22. minuti vstopil v igrišče približno 15 m  in 
glasno kritiziral sojenje za kar je bil s strani sodnika odstranjen s tehničnega prostora.  

Po odstranitvi se ni obnašal športno, saj je za trakom, ki ločuje ograjen del igrišča še 
naprej nešportno komentiral sodniške odločitve.), po 24. čl., v skladu z 8. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo dostopa do uradnih prostorov na dveh (2) zaporednih tekmah. 

 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika iz katerega izhaja, da je 
odstranjeni trener nadaljeval s kršitvijo po odstranitvi tako, da je zapustil tehnični 

prostor in se nešportno obnašal za ograjenim delom igrišča v prepričanju, da ni več 
uradna oseba na tekmi. Pri tem je potrebno poudariti, da so vsi, ki se pred tekmo 
prijavijo v vlogi  uradne osebe dolžni ravnati po nogometnih pravilih do konca tekme 

oziroma do razhoda akterjev tekme. Ob tem ni pomembno ali so bili med tekmo 
izključeni ali odstranjeni. Status uradne osebe ali igralca preneha šele po koncu 
tekme oziroma prireditve.  

 



 

 

 
 

2. ČLANSKA LIGA, 18. KORG. 18. 4. 2015 
 
 

Starše – Železničar MB 
 
K - 250/1415 

 
Izključen igralec Berisha Valmir, NK Železničar MB, se zaradi prekrška nasilne igre 
(V 18. minuti je v borbi za žogo s komolcem v predel vratu zadel nasprotnega igralca. 

Zaradi prekrška ni bilo posledice za zdravje, nasprotni igralec pa je lahko nadaljeval z 
igro.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh 
(2) zaporednih tekmah.  

 
 

MLADINA, 12. KROG 18. 4. 2015 

 
 
Cerkvenjak – Jurovski dol 

 
K - 251/1415 
 

NK Cerkvenjak je na tekmi mladine prejel pet rumenih kartonov, kar je kršitev 22. 
člena DP. Na podlagi prve alineje, drugega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 
20,00 € denarne kazni. 

 
 
Duplek – Fužinar/Slov. Gradec 

 
K - 252/1415 
 

NK Fužinar/Slov. Gradec je na tekmi mladine prejel pet rumenih kartonov, kar je 
kršitev 22. člena DP. Na podlagi prve alineje, drugega odstavka, 22. člena DP so 
dolžni plačati 20,00 € denarne kazni. 

 
 

KADETI, 13. KROG, 6. 4. 2015 

 
Lenart – Peca 
 

K - 253/1415 
 
Izključen igralec Puc Vid, NK Peca, se zaradi ponovljenega prekrška (spotikanje in 

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

 
 
 



 

 

 
 

STAREJŠI DEČKI 1, 14. KROG 11. in 14. 4. 2015 
 

 

NŠ D.P: Hoče-Slivnica – Malečnik 
 
K - 254/1314 

 
NK NŠ D.P. Hoče-Slivnica, se zaradi neizpolnitve obveznosti v povezavi s tekmo 
(Pred tekmo niso ustrezno pripravili igrišča, zaradi česar se je tekma pričela s pol 

urno zamudo.), kar je prekršek po 25. členu DP, v skladu z 8. členom DP kaznuje z 
opominom.  
 

 
NŠ Šentilj - Rače 
 

K - 255/1314 
 
NK Rače, se zaradi nastopanja s premajhnim številom igralcev (nastopilo samo 10 

igralcev), kar je prekršek po 25. členu DP, v skladu z 8. členom DP kaznuje z 
opominom.  
 

STAREJŠI DEČKI 1, 15. KROG 18. 4. 2015 
 
 

Malečnik – NŠ Šentilj 
 
K - 256/1314 

 
NK NŠ Šentilj, se zaradi nastopanja s premajhnim številom igralcev (nastopilo samo 
8 igralcev), kar je prekršek po 25. členu DP, v skladu z 8. členom DP kaznuje z 

opominom.  
 
 

Tabor 1 – Jurovski dol 
  

K - 257/1314 
 

NK Jurovski dol, se zaradi nastopanja s premajhnim številom igralcev (nastopilo 
samo 9 igralcev), kar je prekršek po 25. členu DP, v skladu z 8. členom DP kaznuje z 
opominom.  

 
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 


