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Maribor, 12. 5. 2016 
 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

TL 2015/2016 
 
 

1. ČLANSKA LIGA, 21. KROG, 7. 5. 2016 
 

ZU-VIL Brunšvik – Paloma 
 

K - 268/1516 
 
Izključen igralec Ekart Nejc, NK ZU-VIL Brunšvik, 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. 
 
K - 269/1516 
 
NK Paloma je na tekmi članov prejel šest rumenih kartonov, kar je kršitev 22. člena 
DP. Na podlagi prve alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 41,00 € 
denarne kazni. 
 
Fram – Marles hiše 
 

K - 270/1516 
 
Izključen igralec Sedej Nejc, NK Fram, 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. 
 

K - 271/1516 
 
Izključen igralec Veber Žan, NK Fram, se zaradi ponovljenega prekrška (igra z roko 
in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
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K - 272/1516 
 
NK Fram je na tekmi članov prejel dva rdeča kartona, kar je kršitev 22. člena DP. Na 
podlagi tretje alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 62,00 € 
denarne kazni. 
 
K - 273/1516 
 
Izključen igralec Arzenšek Erik, NK Marles hiše, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 
dosego zadetka (V 25. minuti je kot vratar storil prekršek nad nasprotnim igralcem, ki 
se je nahajal v čisti situaciji za dosego zadetka.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 

2. ČLANSKA LIGA, 14. KROG, 7. 5. 2016 
 
Gostilna Lobnik Slivnica – Cerkvenjak 
 
K - 274/1516 
 
Izključen igralec Herga Tilen, NK Gostilna Lobnik Slivnica, se zaradi prekrška 
namernega brcanja nasprotnika (V 32. minuti je igral nasilno tako, da je v nogo 
namerno brcnil nasprotnega igralca, ki naj bi ga pred tem namerno udaril v obraz. 
Nasprotni igralec je lahko brez poškodb ali posledic nadaljeval z igro. Po izključitvi je 
igralec igrišče zapustil športno.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP se kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana izjava izključenega igralca iz katere izhaja, da je 
prekršek storil kot reakcijo na prej storjen boleč prekršek nad njim, da obžaluje 
storjen prekršek in se zanj opravičuje.   
 

K - 275/1516 
 
NK Cerkvenjak je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov, kar je kršitev 22. 
člena DP. Na podlagi prve alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 
41,00 € denarne kazni. 
 
Marjeta – Duplek 
 

K - 276/1516 
 
Izključen igralec Krepek Simon, NK Duplek, se zaradi prekrška žalitev glavnega 
sodnika (V 71. minuti je po dosojenem kazenskem udarcu pritekel do glavnega 
sodnika in ga verbalno žalil. Ob predaji kapetanskega traku ga je ponovno zmerjal. 
Prekršek je ponavljal vse do odhoda z igrišča.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
 
 
 
 
 
 



Rače – AquaSystems Dogoše 

 
K - 278/1516 
 
Izključen igralec Topić Dragan, NK AquaSystems Dogoše, se zaradi prekrška v čisti 
situaciji za dosego zadetka (V 25. minuti je kot vratar storil prekršek nad nasprotnim 
igralcem, ki se je nahajal v čisti situaciji za dosego zadetka.), po 18. čl., v skladu z 8. 
in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 

3. ČLANSKA LIGA, 14. KROG, 7. 5. 2016 
 
Starše – Jurovski dol 
 
K - 279/1516 
 
NK Jurovski dol je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov, kar je kršitev 22. 
člena DP. Na podlagi prve alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 
41,00 € denarne kazni. 
 
 

MLADINA, 15. KROG, 7. 5. 2016 
 

Cerkvenjak – Šentjanž/Starše 
 

K - 280/1516 
 
Izključen igralec Švarc Tjaš, NK Cerkvenjak, 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. 
 
Rače – Radlje 
 

K - 281/1516 
 
NK Radlje se zaradi prekrška neizpolnjevanja obveznosti v povezavi s tekmo (Na 
tekmi niso zagotovili trenerja niti niso opravičili njegove odsotnosti.), po 25. čl. DP, na 
podlagi 8. čl. DP kaznuje z opominom.  
 
 

KADETI, 15. KROG, 4. 5. 2016 
 
KNK Fužinar – AJM Kungota 

 
K - 282/1516 
 
Izključen igralec Jagodič Niko, NK AJM Kungota, se zaradi prekrška namernega 
brcanja nasprotnika (V 71. minuti je igral nasilno tako, da je z nogo v hrbet namerno 
brcnil nasprotnega igralca, ko je ta ležal na tleh. Nasprotni igralec je lahko brez 
poškodb ali posledic nadaljeval z igro. Po izključitvi je igralec igrišče zapustil 
športno.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP se kaznuje s prepovedjo nastopanja na 
štirih (4) zaporednih tekmah. 



 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika iz katerega izhaja, da se je 
izključeni igralec po prekršku in po končani tekmi opravičil za storjen prekršek. 
 

 
KADETI, 16. KROG, 8. 5. 2016 

 
Hoče/Slivnica – Maribor Tabor 
 

K - 283/1516 
 

NK Hoče/Slivnica se zaradi prekrška neizpolnjevanja obveznosti v povezavi s tekmo 
(tekmo začeli in končali z osmimi igralci), po 25. čl. DP, na podlagi 8. čl. DP kaznuje 
z opominom.  
 

 

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 
 


