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SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

TL 2014 - 2015 

 
 

1. ČLANSKA LIGA, 19. KORG. 25. 4. 2015 

 
Energo Tim Miklavž – Aquasystems Dogoše 
 

K - 258/1415 
 
Izključen igralec Zajc Gorazd, NK Aquasystems Dogoše, se:  

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

2. zaradi prekrška žalitve sodnikov (Zajc je po izključitvi verbalno žalil sodnike.), 
po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh 
(3) zaporednih tekmah, 

3. zaradi prekrška nasilnega vedenja do sodnikov - odrivanja sodnika (Zajc je po 
končani tekmi stopil pred pomočnika sodnika in ga z rokami odrinil v predel 
prsnega koša.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 

nastopanja za čas treh (3) mesecev,  
4. zaradi prekrška žalitve in grožnje sodnikom (Zajc je po končani pri tem, ko je 

storil prekršek pod zaporedno številko 3, verbalno žalil sodnike in grozil s 

fizičnim obračunavanjem ob odhodu s športnega objekta.), po 18. čl., v skladu 
z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih 
tekmah. 

 
V skladu s 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepovedi nastopanja za čas 4 (štiri) 
mesece, t.j. do 29. 7. 2015. 

 
Pri izreku kazni so bila upoštevana poročila sodnikov in delegatke. 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.  
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Duplek – Kovinar Tezno  

 
K - 259/1415 
 

Izključen igralec Robič Timon, NK Kovinar Tezno, se zaradi nasilne igre (V 78. minuti 
je v borbi za žogo brcnil nasprotnega igralca v predel gležnja. Nasprotni igralec je 
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. 
 
 

2. ČLANSKA LIGA, 19. KORG. 25. 4. 2015 
 

Akumulator – DNK Atletiko 

 
K - 260/1415 
 

Izključen igralec Dvoršak Anton, DNK Atletiko, se zaradi prekrška udarjanja (V 23. 
minuti je s komolcem s prednje strani v predel prsi, brez borbe za žogo, namerno 
udaril nasprotnega igralca. Zaradi silovitosti prekrška je nasprotni igralec padel na tla, 

zaradi česar so mu morali nuditi prvo pomoč.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah  
in  

zaradi prekrška žaljivega komentiranja sodniške odločitve ter nešportnega odhoda z 
igrišča (Dvoršak je po izključitvi žaljivo komentiral odločitev sodnika in ob zapuščanju 
igrišča brcnil žogo na igrišče.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.  
 
V skladu s 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepovedi nastopanja na petih (5) 

zaporednih tekmah. 
 
 

AJM Kungota - Prepolje 
 
K - 261/1415 

 
Izključen igralec Petrinec Danijel, AJM Kungota, se zaradi nasilnega vedenja (V 96. 
minuti je med sporom z vratarjem nasprotne ekipe z rokami odrinil nasprotnega 

vratarja.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na 
dveh (2) zaporednih tekmah. 
 

Po končani tekmi se je opravičil za storjen prekršek. 
 
K - 262/1415 

 
Izključen igralec Gashi Labinot, NK Prepolje, se zaradi prekrška nasilnega vedenja 
(V 96. minuti je med konfrontacijo med igralci z rokami odrinil nasprotnega igralca.), 

po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) 
zaporednih tekmah. 
 

Po končani tekmi se je opravičil za storjen prekršek. 



 

 

OSTALE ZADEVE 
 

Tezno Maribor  
 
K – 263/1415 

 
Na podlagi drugega odstavka 36. čl. DP se izreka suspenz NK Tezno Maribor zaradi 
neplačanih finančnih obveznosti – stroški sodnikov in delegata, na članski tekmi, 15. 

kroga, 1. članske lige, 28. 3. 2015, z Jurovskim dolom. Suspenz za ta prekršek se 
začne od 5. 5. 2015 in traja dokler suspendirani ne dokaže, da so denarne 
obveznosti plačali.  

 
V skladu z 8. odstavkom 39. člena pritožba zoper ta sklep o suspenzu ni dovoljena.  
 

Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost NK Tezno Maribor za istovrstni 
prekršek in dejstvo, da ni možno pričakovati, da bodo deležniki tekem v katerih 
sodeluje NK Kovinar Tezno dolžnosti opravljali v svojo škodo. Hitro uvedbo suspenza 

terja tudi dejstvo, da je od odigrane tekme minilo že mesec dni in finančne 
obveznosti še niso plačane.  
 

 
NK Malečnik  
 

K – 264/1415 
 
Na podlagi drugega odstavka 36. čl. DP se izreka suspenz NK Malečnik zaradi 

neplačanih finančnih obveznosti – stroški sodnika na tekmi 13. kroga starejših 
dečkov, 4. 4. 2015, z NŠ NK Radlje. Suspenz za ta prekršek se začne od 5. 5. 2015 
in traja dokler suspendirani ne dokaže, da so denarne obveznosti plačali.  

 
V skladu z 8. odstavkom 39. člena pritožba zoper ta sklep o suspenzu ni dovoljena.  
 

 
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 
 


