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Maribor, 13. 4. 2016 
 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

TL 2015/2016 
 

1. ČLANSKA LIGA, 17. KROG, 9. 4. 2016 
 

Marles hiše – Korotan Prevalje 
 

K - 221/1516 
 
Izključen igralec Borovnik Boštjan, NK Korotan Prevalje, se zaradi prekrška udarjanja 
(V 89. minuti je izključeni igralec ležal na tleh, ker naj bi imel krče v nogah. K njemu 
je pristopil igralec domače ekipe in ga prijel z roko, da bi čim prej vstal in da bi 
nadaljevali z igro, saj so domačini tekmo izgubljali z rezultatom 1:2. Takrat je 
izključeni s pestjo, namerno, v predel trebuha, udaril nasprotnega igralca, ki je po 
udarcu sicer lahko nadaljeval z igro.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah. 
 
Asfalt. Brus Malečnik - Paloma  

 
K - 222/1516 
 
NK Paloma je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov, kar je kršitev 22. člena 
DP. Na podlagi druge prve, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 41,00 € 
denarne kazni. 
 

2. ČLANSKA LIGA, 11. KROG, 9. 4. 2016 
 
Aquasystems Dogoše - Cerkvenjak 

 
K - 223/1516 
 
Izključen igralec Rojko Simon, NK Aquasystems Dogoše, se zaradi prekrška 
udarjanja (V 62. minuti je med igro za boljši igralni položaj, ko se je »zagradil«, s 
komolcem v predel trebuha udaril nasprotnega igralca), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. 
čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in opravičilo ter pojasnilo 
izključenega igralca iz katerega izhaja, da prekršek prizna, ga obžaluje in da ga je 
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storil po tem, ko ga je nasproti igralec najprej zadel v hrbet in po tem ponovno naletel 
nanj od zadaj, ko se je »zagradil" pri čemer ga je s komolcem zadel v predel trebuha, 
pri čemer pa ni šlo za namerno udarjanje.  
 

3. ČLANSKA LIGA, 9. KROG 9. 4. 2016 
 

Starše – AJM Kungota 

 
K - 224/1516 
 
Izključen igralec Leskovar Primož, NK AJM Kungota, se zaradi ponovljenega 
prekrška (brezobzirna igra in ugovarjanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

POKAL MLADINA, FINALE, 6 . 4. 2016 
 

Jarenina – Maribor  
 
K - 225/1516 
 
NK Maribor je na tekmi mladine prejel pet rumenih kartonov, kar je kršitev 22. člena 
DP. Na podlagi druge prve, drugega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 20,00 € 
denarne kazni. 

KADETI, 12. KROG, 9. 4. 2016 
 
Jurovski dol – NŠ Hoče/Slivnica 
 

K - 226/1516 
 
Na podlagi 29. čl. DP se uvede disciplinski postopek zoper prijavljen NK Jurovski dol, 
zaradi suma storitve prekrška žalitev sodnice s strani njihovih članov - navijačev in 
neustrezne organizacije tekme (Domači navijači naj bi med tekmo verbalno žalili 
sodnico, predvsem v 60. minuti, ko je bil dosojen sodniški met, ki je bil izveden 
pravilno in je igralec od tam žogo udaril neposredno v vrata nasprotnika, sodnica pa 
zadetka ni priznala. Po končani tekmi pa je v prostore garderobe za sodnico dvakrat 
vstopil moški, prvič ji je ponudil pijačo, drugič pa je vstopil med tem, ko je bila 
sodnica gola po tuširanju. V tem primeru je sicer prostore takoj zapustil. Ob odhodu 
sodnice s športnega objekta pa je ta oseba sodnico pospremila s komentarjem, da ni 
vedel, da je še v garderobi, sicer pa da ni prva ženska, ki jo je videl golo). Na tak 
način klub kot organizator ni ustrezno organiziral dela rediteljev na tekmi, ki ne smejo 
dovoliti, da bi v uradne prostore med in po tekmi vstopale nepoklicane osebe oziroma 
da bi se dogajala ravnanja posameznikov, ki so za sodnico predstavljale ponižanje in 
užaljenost, kot izhaja iz prijave.  
 
Prijavljeni klub ima na podlagi 31. čl. DP pravico izjasniti se v pisni obliki, v roku 24 ur 
od prejema obvestila o uvedbi postopka.  

 
STAREJŠI DEČKI 1, 11. KROG, 6. 4. 2016 

 
Maribor – Korotan Prevalje 
 

K - 227/1516 
 



Izključen igralec Šepul Tomaž, NK Korotan/Prevalje, se zaradi prekrška v čisti 
situaciji za dosego zadetka (V 23. minuti je z vlečenjem od zadaj preprečil dosego 
zadetka, ko je nasprotni igralec sam tekel z žogo proti golu.), po 18. čl., v skladu z 8. 
in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

K - 228/1516 
 
Izključen igralec Paradiž Vid, NK Korotan/Prevalje, 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. 
 
NŠ Radlje – Pohorje 

 
K - 229/1516 
 
Izključen igralec Komar Alex, NK Pohorje, se zaradi ponovljenega prekrška 
(protestiranje in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

STAREJŠI DEČKI 2, 8. KROG, 6. 4. 2016 
 

Rače – Marles hiše 
 
K - 230/1516 
 
Izključen igralec Maček Jaka, NK Rače, se zaradi ponovljenega prekrška 
(brezobzirna igra in protestiranje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

STAREJŠI DEČKI 2, 9. KROG, 9. 4. 2016 
 

Cerkvenjak - Paloma 

 
K - 231/1516 
 
Izključen igralec Klaneček Alen, NK Paloma, se zaradi ponovljenega prekrška 
(vlečenje in stalno kršenje pravil), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K - 232/1516 
 
NK Paloma se zaradi nastopanja z 9 igralci, kar je prekršek po 25. čl. DP v skladu z 
8. čl. DP izreče opomin.  

 
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 


