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disciplinskega sodnika 

TL 2014 - 2015 

 
 

LIGA VEČER, 16. KROG 4. 4. 2015 

 
 
 

 
Pohorje - Paloma 
 

K - 223/1415 
 
Izključen igralec Muzlovič Andrej, NK Pohorje, 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 - 224/1415 
 
NK Pohorje je na tekmi članov prejel pet rumenih in en rdeč karton, kar je kršitev 22. 

člena DP. Na podlagi druge alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 
62,00 € denarne kazni. 
 

 
Peca – Marles hiše 
 

K - 225/1415 
 
Izključen igralec Babšek Tinej, NK Marles hiše, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 

dosego zadetka (v 49. minuti je v kazenskem prostoru s potegom za roko 
nasprotnega igralca 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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1. ČLANSKA LIGA, 16. KORG. 5. 4. 2015 

 
 

Energo Tim Miklavž – Duplek 

 
K - 226/1415 
 

Odstranjena uradna oseba, Daljevič Darko, NK Duplek, ki je bil v vlogi trenerja, se 
zaradi ponovljenega prekrška protestiranja zoper sodniške odločitve in nešportnega 
komentiranja sodniških odločitev (Trener je v 60 minuti glasno protestiral in kritiziral 

sojenje, zaradi česar ga je sodnik opozoril, da mora prenehati s kršitvijo. Kljub 
opozorilu sodnika ni prenehal s kršitvijo, zaradi česar ga je sodnik v 66. minuti  
odstranil s tehničnega prostora. Po odstranitvi je nadaljeval s kršitvijo.), kar je 

prekršek 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 iz skupine med gledalci 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.  
 

 
MLADINA, 16. KROG 4. 4. 2015 

 

Paloma – Jurovski dol 
 
K - 227/1415 

 
Izključen igralec Rošker Rene, NK Paloma, se zaradi prekrška nasilne igre (v 51. 
minuti je v borbi za žogo igral s prekomerno silo in pri tem na mokrem oziroma 

spolzkem igrišču z nogo v nogo zadel nasprotnega igralca, ki je lahko 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. 

 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika, delegata in izjava, ki jo  je podal 
klub v povezavi s prekrškom.  

 
K - 228/1415 
 

Izključen igralec Domadenik David, NK Paloma, 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 - 229/1415 

 
NK Paloma je na tekmi mladine prejel dva rdeča kartona, kar je kršitev 22. člena DP. 
Na podlagi tretje alineje, drugega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 31,00 € 

denarne kazni. 
 
 

KADETI, 13. KROG, 6. 4. 2015 
 
Lenart – MB Tabor 

 
K - 230/1415 
 

Izključen igralec Ajlec Sergej, NK Lenart, se zaradi ponovljenega prekrška (stalnega 
kršenja pravil in nešportnega vedenja), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi  

in 
zaradi žalitev sodnice (po koncu tekme, ko mu je sodnica zaradi nešportnega 
vedenja že pokazala drugi rumeni karton je med zapuščanjem igrišča sodnico ves 

čas verbalno žalil in se do nje vedel na žaljiv in poniževalen način.), po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih 
tekmah. 

 
Na podlagi 5. čl. DP se izreče enotna kazen, prepoved nastopanja na štirih (4) 
zaporednih tekmah.  

 
 
Fužinar/Slov. Gradec – Šentjanž Starše 

 
K - 231/1415 
 

Izključen igralec Milec Matic, NK Šentjanž Starše, se zaradi prekrška žalitev sodnika 
(V 74. je minuti je najprej žaljivo komentiral sodniške odločitve in zatem še verbalno 
žalil sodnika, zaradi česar ga je sodnik izključil z rdečim kartonom. Med zapuščanjem 

igrišča je žaljivo komentiral odločitve sodnika in se po tekmi sodniku skupaj s 
trenerjem opravičil za prekršek.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 

 
K - 232/1415 
 

Ekipa NK Šentjanž Starše se zaradi prekrška nešportnega in žaljivega obnašanja več 
igralcev do sodnika po izključitvi soigralca in po koncu tekme, po 25. čl. v skladu z 8. 
in 9. čl. DP kaznuje z opozorilom.    

 
Pri izreku kazni je bila upoštevana izjava trenerja iz katere izhaja pojasnilo dogodka 
in opravičilo. Prav tako je bilo upoštevano poročilo sodnika iz katerega ne izhaja 

prijava zoper posameznike temveč gre za prijavo zoper ekipo.  
 
 

 



 

 

 
Korotan/Prevalje – NŠ Radlje 

 
K - 233/1415 
 

Izključen igralec Pečečnik Sergej, NK Radlje se zaradi prekrška v čisti situaciji za 
dosego zadetka (v 71. minuti je s prekrškom med obrambnim posredovanjem  
preprečil dosego zadetka.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 

nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 

 
STAREJŠI DEČKI 1, 13. KROG 4. 4. 2015 

 

MB Tabor – AJM Kungota 
 
K - 234/1314 

 
NK Kungota, 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.  
 
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 

 
 


