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SKLEPI 

disciplinskega sodnika 

TL 2015/2016 
 

 

1. ČLANSKA LIGA, 14. KROG, 19. 3. 2016 
 

 

Miklavž - Korotan Prevalje 
 
K - 207/1516 

 
Izključen igralec Simeunović Čedomir, NK Korotan Prevalje, se zaradi prekrška 
nasilnega vedenja (V 52. minuti je ulovil žogo, ki je bila podana v kazenski prostor 

tako, da je preskočil domačega igralca. Ta ga je začel v tej situaciji izzivati, zaradi 
česar je Simeunović žogo vrgel izven igrišča, se napotil do nasprotnega igralca, ga 
odrinil in začel z glavo riniti v glavo nasprotnega igralca. Nadaljevanja prekrška so 

začeli preprečevati in miriti igralci, Simeunović pa je kljub temu s pestjo grozil, da bo 
udaril nasprotnega igralca.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 

 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika iz katerega izhaja, da je bil 
prekršek storjen kot reakcija na izzivanje in da je izključeni igralec prekršek priznal, 

se opravičil, umiril in igrišče zapustil športno.  
 
Pohorje - Peca 

 
K - 208/1516 
 

Izključen igralec Jarc Rok, NK Pohorje, se zaradi ponovljenega prekrška 
(ugovarjanje, protestiranje  in odrivanje nasprotnika), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 
DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
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Asfalti. Brus Malečnik – Marles hiše 
 
K - 209/1516 

 
Na podlagi 29. čl. DP se uvedbe disciplinski postopek zoper prijavljenega igralca 
Čirak Enver, NK Asfalt. Brus Malečnik, zaradi suma storitve prekrška po 18. čl. DP - 

napada na sodnika po koncu tekme. Iz poročila oziroma prijave izhaja, da naj bi 
Čirak po koncu tekme ob zapuščanju igrišča počakal pomočnika sodnika, ga odrinil 
in verbalno žalil. Ob zapuščanju športnega objekta pa je ponovno pristopil do istega 

sodnika in namerno močno brcnil v njegovo torbo.  
 
Prijavljeni igralec v postopku ima na podlagi 31. čl. DP pravico izjasniti se v pisni 

obliki, v roku 24 ur od prejema obvestila o uvedbi postopka.  
 
V skladu s 33. čl. DP se Čiraku izreče suspenz.  

 
Sodnike se poziva, da dopolnijo poročilo s tem, da natančno opišejo potek 
dogajanja, predvsem pa naj pojasnijo kam je igralec zadel sodnika, ko ga je odrinil, 

kakšna je bila intenziteta in morebitne posledice (morebitna poškodba, škoda, 
občutek prestrašenosti, ponižanosti ali pa je šlo zgolj za ravnanje, ki ni imelo nobenih 
posledic). 

 
Dopolnitev poročila mora biti opravljena v roku 24 ur od prejema obvestila.  
 

Glavni sodnik srečanja naj poročilo dopolni oziroma pojasni razlog zakaj v poročilo 
o tekmi ni vpisnega incidenta pod točko 3.4. pri domači ekipi oziroma zakaj je 
označeno, da je bilo vedenje ustrezno/primerno. Prav tako je potrebno pojasniti zakaj 

je pod prilogo 5 označeno, da ni bilo poročila o incidentu, po tekmi pa je bilo 
napisano poročilo in poslano MNZ Maribor.  
 

Dopolnitev poročila mora biti opravljena v roku 24 ur od prejema obvestila.  
 
K - 210/1516 

 
Na podlagi 29. čl. DP se uvede disciplinski postopek zoper prijavljen NK Malečnik, 
zaradi suma storitve prekrška slabe organizacije tekme, ker do konca ni bilo 

poskrbljeno za varnost sodnikov, ki jih je ob zapuščanju športnega objekta, na poti do 
avtomobila domnevno napadel in v torbo sodnika močno brcnil njihov igralec Čirak.   
 

Prijavljeni klub ima na podlagi 31. čl. DP pravico izjasniti se v pisni obliki, v roku 24 ur 
od prejema obvestila o uvedbi postopka.  
 

 
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 


