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SKLEPI 

disciplinskega sodnika 
TL 2015/2016 

 

 
1. ČLANSKA LIGA, 12. KORG, 7. 11. 2015 

 

Korotan Prevalje - Pohorje 
 

K - 166/1516 

 
Izključen igralec Jarc Rok, NK Pohorje, se zaradi ponovljenega prekrška 
(brezobzirna igra in vlečenje) , po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 

3. ČLANSKA LIGA, 11. KORG, 4. 11. 2015 
 

Železničar MB - Starše 

 
K - 167/1516 
 

Izključen igralec Milec Matic, NK Starše, se zaradi prekrška nasilnega igranja (V 90. 
minuti je v borbi za žogo startal na nasprotnega vratarja s prekomerno silo, ko je 
vratar žogo že prijel. Izključeni je startal z drsečim startom, z obema nogama 

iztegnjenima in z dvignjenimi podplati nogometnih čevljev v vratarja. Vratar je zaradi 
tega potreboval pomoč, vendar je lahko s tekmo nadaljeval. Zaradi grobosti je prišlo 
tudi do konfrontacije med igralci.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  
 
 

K - 168/1516 
 
Izključen igralec Knuplež Roselito, NK Železničar MB, se zaradi prekrška nasilnega 

vedenja (V 90. minuti je med prekinitvijo zaradi prekrška za vrat prijel nasprotnega 
igralca, ki je storil prekršek nad njegovim soigralcem. Po prekršku ga je takoj 
izpustil.),  po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na 

dveh (2) zaporednih tekmah.  
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Po končani tekmi se je opravičil za storjen prekršek.  
 
K - 169/1516 

 
Odstranjena uradna oseba Merc Boštjan, NK Železničar MB, ki je bil v vlogi trenerja, 
se zaradi prekrška nedovoljenega zapuščanja tehničnega prostora (V 90. minuti je 

med konfrontacijo igralcev zapustil tehnični prostor in vstopil na igrišče, kjer pa ni 
protestiral ali kršil predpisov.), po 24. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 

Po končani tekmi se je opravičil za storjen prekršek. 
 
K - 170/1516 

 
Pravna oseba NK Železničar, se zaradi prekrška zaradi slabe organizacije tekme (za 
tekmo niso zagotovili redarjev in klubskega vozila za prevoz poškodovanih), po 25. 

čl. DP, v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 100 €. 
 
Ker kršitev ni bistveno vplivala na varen potek tekme in ker okoliščine to opravičujejo, 

se kazen odloži pod pogojem, če kaznovani klub ne bo ponovil ali storil hujšega 
prekrška v roku osem (8) mesecev, t.j. do 4. 7. 2016.   
 

  
MLADINA, 7. KROG, 8. 11. 2015 

 

Jurovski dol – Šentjanž Starše 
 
K - 171/1516 

 
Izključen igralec Dobnik Tine, NK Šentjanž Starše, se zaradi ponovljenega prekrška 
(vlečenje in brezobzirna igra) , po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

K - 172/1516 

 
Izključen igralec Lončarič Tilen, NK Šentjanž Starše, se zaradi ponovljenega 
prekrška (odrivanje in brezobzirna igra) , po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje 

s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K - 173/1516 

 
NK Šentjanž Starše 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. 
 
K - 174/1516 

 
Izključen igralec Planer Nejc, NK Jurovski dol, se zaradi prekrška ponovljenega 
prekrška (protestiranje in odrivanje) in žalitev sodnikov po izključitvi (V 62. minuti je 

bil izključen zaradi drugega opomina. Pri tem je slekel dres ter verbalno žalil 
glavnega sodnika.),  po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.  

 



 
K - 175/1516 
 

Pravna oseba NK Jurovski dol, se zaradi prekrška slabe organizacije tekme (za 
tekmo niso zagotovili redarjev, ni bilo osebe za prvo pomoč in klubskega vozila za 
prevoz poškodovanih), po 25. čl. DP, v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 

100 €. 
 
Ker kršitev ni bistveno vplivala na varen potek tekme in ker okoliščine to opravičujejo, 

se kazen odloži pod pogojem, če kaznovani klub ne bo ponovil ali storil hujšega 
prekrška v roku osem (8) mesecev, t.j. do 4. 7. 2016.   
 

 
Radlje – MB Tabor 
 

K - 176/1516 
 
Pravna oseba NK Radlje, se zaradi prekrška slabe organizacije tekme (za tekmo niso 

zagotovili redarjev in klubskega vozila za prevoz poškodovanih), po 25. čl. DP, v 
skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 100 €. 
 

Ker kršitev ni bistveno vplivala na varen potek tekme in ker okoliščine to opravičujejo, 
se kazen odloži pod pogojem, če kaznovani klub ne bo ponovil ali storil hujšega 
prekrška v roku osem (8) mesecev, t.j. do 4. 7. 2016.   

 
 

KADETI, 10. KROG, 7. 11. 2015 

 
AJM Kungota – KNK Fužinar  
 

K - 177/1516 
 
Na podlagi 29. čl. DP se uvede disciplinski postopek zoper KNK Fužinar zaradi suma 

storitve prekrška neizpolnitve obveznosti v povezavi s tekmo (na tekmi niso zagotovili 
11 igralcev, ker so nastopili s samo devetimi igralci.), po 25. čl. DP. 
 

V tej povezavi mora sodnik srečanja Kmetec Tim poslati poročilo iz katerega mora 
izhajati koliko igralcev je nastopilo za KNK Fužinar.  
 

V skladu z 31. čl. DP ima klub v postopku pravico v 24 urah podati zagovor.  
 
Jurovski dol - MB Tabor 

 
K - 178/1516 
 

Izključen igralec Krautič Aljaž, NK Jurovski dol, se zaradi prekrška žalitev sodnika (V 
50. minuti je verbalno žalil sodnika.) , po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  

 
 
 

 



K - 179/1516 
 
Na podlagi 29. čl. DP se uvede disciplinski postopek zoper NK Jurovski dol zaradi 

suma storitve prekrška neizpolnitve obveznosti v povezavi s tekmo in nasilnega 
vedenja domačih gledalcev do sodnika po končani tekmi (na tekmi niso zagotovili 
redarjev, domači gledalci pa so hoteli po tekmi fizično obračunavati s sodnikom. Pri 

tem so sodnika žalili.), po 25. čl. DP. 
 
V tej povezavi mora sodnik srečanja Gligorič Amadel poročilo dopolniti tako, da bodo 

iz njega izhajale vse okoliščine dogodka.  
 
V skladu z 31. čl. DP ima klub v postopku pravico v 24 urah podati zagovor.  

 
 

 

STAREJŠI DEČKI-1, 8. KROG, 7. 11. 2015 
 

K- 180/1516 

 
Jarenina/Pesnica – NŠ NK Miklavž/Dobrovce 
 

Na podlagi 29. čl. DP se uvede disciplinski postopek zoper NK Jarenina/Pesnica 
zaradi suma storitve prekrška, da je na tekmi za njih nastopil igralec, ki ni imel 
pravice nastopiti (pod št. 7 je bil v zapisnik naveden Mlaker Pal, v resnici pa naj bi 

nastopil Celcer Žiga.), po 25. čl. DP. 
 
V tej povezavi mora sodnik srečanja Šilec Sašo podati poročilo kako je opravil 

preveritev identifikacije spornih igralcev. Posebej naj pojasni ali je preveril osebni 
dokument igralca, za katere je bilo že na kraju ugotovljeno, da je njegovo nastopanje 
sporno.  

 
V skladu z 31. čl. DP ima klub v postopku pravico v treh dneh podati pojasnilo. 
Obvezno pa morajo priložiti kopijo osebnega dokumenta obeh igralcev, ki sta 

navedena v sklepu.  
 
 

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 

 
 


