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disciplinskega sodnika 

TL 2014 - 2015 

 
 

VEČER LIGA, 25. KROG, 30. 5. 2015 

 
 

Slovenj Gradec – S. Rojko Dobrovce 

 
K - 312/1415 
 

Izključen igralec Stojakovič Mario, NK Slovenj Gradec, 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. 

 
 
DTV Partizan Fram - Marles hiše  
 

K - 313/1415 
 
Izključen igralec Prelog Andrej, NK Marles hiše, se zaradi prekrška nasilne igre (V 

81. minuti je storil prekršek nad nasprotnim igralcem, ko sta se borila za žogo je od 
zadaj z dvignjeno nogo, s podplatom zadel nasprotnika v predel kolena. Nasprotni 
igralec je kljub lažji poškodbi lahko nadaljeval z igro.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 

DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
K - 314/1415 

 
Odstranjena uradna oseba Hartman Miran, NK Limbuš Pekre, ki je bil v vlogi 
predstavnika ekipe, se zaradi nešportnega komentiranja in žalitev (V 82. minuti je 

nešportno komentiral sodniške odločitve in verbalno žalil nasprotnega igralca ter 
sodnika), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do 
uradnih prostorov na treh (3) zaporednih tekmah.  
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1. ČLANSKA LIGA, 21. KROG, 9. 5. 2015 
 

Rošnja Loka - Gostilna Lobnik 
 
ZVEZA 

K - 284/1415 
 
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka v povezavi s sklepom navedenim 

pod zvezo zoper izključenega igralca Kacijan Martin, NK Rošnja Loka, se:  
1. zaradi ponovljenega prekrška (dvakrat vlečenje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. 

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

2. zaradi prekrška protestiranja in žaljivega komentiranja po izključitvi (Kacijan je 
po izključitvi, ko je storil prekršek pod zaporedno št. 1 še protestiral in žaljivo 
komentiral sodniške odločitve.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 

Na podlagi 5. čl. DP se Kacijanu izreče enotna kazen, prepoved nastopanja na treh 

(3) zaporednih tekmah. Čas suspenza se šteje v prestajanje kazni. 
 
Pri izreku kazni so bila upoštevana poročila in podani zagovori. Pri tem je bilo 

ugotovljeno, da je izključeni storil opisana prekrška vlečenja in s kršitvami nadaljeval 
tudi po koncu tekme, ko je vstopil v uradne prostore, ki so namenjeni uradnim 
osebam, kar ni dovoljeno. Poročilo in zagovori so si v posameznih delih nasprotujoči, 

vendar je bilo glede na dejansko stanje - dogajanje, opisana ravnanja posameznikov 
in okoliščine, možno nedvoumno odločiti, da so bili storjeni prekrški navedeni v izreku 
sklepa.  

 
ZVEZA 
K -285/1415  

 
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka v povezavi s sklepom navedenim 
pod zvezo zoper odstranjeno uradno osebo Novak Sašo, NK Rošnja Loka, ki je bil v 

vlogi trenerja je bilo v postopku ugotovljeno, da je večkrat ugovarjal zoper sodniške 
odločitve in ni upošteval opozorila pomočnika sodnika, kar je prekršek po 24. čl. DP. 
Na podlagi 8. čl. DP se mu izreče kazen prepoved dostopa do uradnih prostorov na 

dveh (2) zaporednih tekmah. Čas suspenza se šteje v prestajanje kazni. 
 
Pri izreku kazni so bila upoštevana poročila in podani zagovori. Pri tem je bilo 

ugotovljeno, da je Novak kršil DP. Poročilo in zagovori so si v posameznih delih 
nasprotujoči, vendar je bilo glede na dejansko stanje - dogajanje, opisana ravnanje in 
okoliščine, možno nedvoumno odločiti, da so bili storjeni prekrški navedeni v izreku 

sklepa.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

1. ČLANSKA LIGA, 22. KROG, 13. 5. 2015 
 

K - 315/1415 
 

Energo Tim Miklavž - Rošnja Loka  

 
Na podlagi poročila – prijave delegata zoper NK Rošnja Loka, zaradi prekrška 
nešportnega vedenja navijačev (več njihovih navijačev je med tekmo žaljivo in 

nešportno komentiralo sodniške odločitve, kar je povzročalo negativno vzdušje na 
tekmi in grobo igro.), kar je prekršek po 25. čl. DP, se v skladu z 8. čl. DP izreče 
opomin.  

 

 
2. ČLANSKA LIGA, 25. KROG, 30. 5. 2015 

 

Kipertrans Hoče – Ursus Jakob 
 

K - 316/1415 
 

Izključen igralec Bukovec Samo, NK Kipertrans Hoče, se zaradi poskusa udarca (V 
31. minuti je bil na sredini igrišča storjen brezobziren prekršek nad izključenim 
igralcem. Igralec je takoj po prekršku vstal in poskusil s stisnjeno pestjo v glavo 

udariti nasprotnega igralca, ki se je udarcu umaknil.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 
DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 

 
AJM Kungota - Starše 
 

K - 317/1415 
 
Izključen igralec Plemeniti Tadej, NK Starše, 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. 
 

 
Prepolje – Železničar MB 
 

K - 318/1415 
 
Izključen igralec Ornik Sašo, NK Prepolje, se zaradi ponovljenega prekrška (dvakrat 

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

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

POKAL MNZ, 4. KROG, 6. 5. 2015 
 

Tehnotim Pesnica – Peca 
 
ZVEZA 

K -281/1415 
 
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka v povezavi s sklepom navedenim 

pod zvezo zoper Bojana Žureja, NK Peca, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja je bilo v 
postopku ugotovljeno, da je med tekmo kot trener zapustil tehnični prostor, kar je 
prekršek po 24. čl. DP, saj morajo uradne osebe med tekmo ves čas biti v tehničnem 

prostoru oziroma ga brez upravičenega razloga ne smejo zapustiti. Zaradi tega se ga 
v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom.  
 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in zagovor trenerja, ki so si v 
večini nasprotujoči. Pri tem je bilo ugotovljeno, da je Žurej zagotovo brez dovoljenja 
zapustil tehnični prostor.  

 
 

VEČER LIGA, 22. KROG, 13. 5. 2015 

 
Peca – Pohorje 
 

ZVEZA 
K – 292/1415 
 

Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka v povezavi s sklepom navedenim 
pod zvezo zoper Grobelšek Jure, NK Peca, ki je bil na tekmi v vlogi vodje varnosti je 
bilo v postopku ugotovljeno, da se je po končani tekmi vedel žaljivo in nešportno do 

delegata in sodnikov, kar je prekršek po 24. čl. DP, Zaradi tega se ga v skladu z 8. čl. 
DP kaznuje s prepovedjo dostop do uradnih prostorov na treh (3) zaporednih 
tekmah. Čas suspenza se šteje v prestajanje kazni. 

 
Pri izreku kazni so bila upoštevana poročila in podani zagovori. Pri tem je bilo 
ugotovljeno, da vodja varnosti ni opravljal svoje funkcije, temveč se je ukvarjal z 

vlogo sodnikov in delegata. Namen vodje varnosti kot uradne osebe na tekmi je v 
zagotavljanju reda na tekmi. Nikakor ni dopustno kakršnokoli vmešavanje v funkcijo 
drugih uradnih oseb na tekmi kot sta naprimer funkcija sodnika ali delegata, niti ni 

dopustno komentiranje opravljanja posameznih funkcij. Poročilo in zagovori so si v 
posameznih delih nasprotujoči, vendar je bilo glede na dejansko stanje - dogajanje, 
opisana ravnanja posameznikov in okoliščine, možno nedvoumno odločiti, da so bili 

storjeni prekrški navedeni v izreku sklepa.  
 
ZVEZA 

K – 293/1415 
 
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka v povezavi s sklepom navedenim 

pod zvezo zoper NK Peca, je bilo v postopku ugotovljeno, da so gledalci po končani 
tekmi vstopili na igrišče in se nešportno do delegata in sodnikov, kar je prekršek po 
24. čl. DP. Zaradi tega se NK Peca v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom.  

 



 

 

Pri izreku kazni so bila upoštevana poročila in podani zagovori. Pri tem je bilo 
ugotovljeno, da so gledalci po končani tekmi vstopili na igrišče, kar ni dovoljeno, 

preden vsi igralci in uradne osebe ne zapustijo igralne površine. Pri tem ni 
pomemben namen vstopa, kot izhaja iz zagovora NK Peca (niso vstopili z namenom 
kršitve). Poročilo in zagovori so si v posameznih delih nasprotujoči, vendar je bilo 

glede na dejansko stanje - dogajanje, opisana ravnanja posameznikov in okoliščine, 
možno nedvoumno odločiti, da so bili storjeni prekrški navedeni v izreku sklepa.  
 

 
OSTALE ZADEVE 

 

K- 319/1415 
 

Na podlagi 29. čl. DP se uvede disciplinski postopek v povezavi s prijavo Maksimovič 

Marjana in Petre zaradi suma storitve prekrška nasilne igre, na tekmi med Hoče 
Slivnica in Tabor Maribor, ki je bila 28. 5. 2015. Na navedeni tekmi naj bi zaradi 
udarca z nogo po nogi Niko Maksimovič utrpel zlome noge. Ker iz prijave izhajajo 

elementi prekrška nasilne igre, ki je imela hujšo posledico za zdravje je potrebno v 
disciplinskem postopku preveriti dejstva in okoliščine ter izdati ustrezen sklep. 
 

V tej povezavi mora sodnica do 7. 7. 2015 sestaviti poročilo o okoliščinah poškodbe 
oziroma domnevnega prekrška.  
 

 
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 

 

 
 
 


