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Maribor, 16. 9. 2015 
 

SKLEPI 

disciplinskega sodnika 
TL 2015/2016 

 

 
1. ČLANSKA LIGA, 4. KROG, 12. 9. 2015 

 

 
Marles hiše – Energo Tim Miklavž 
 

K - 44/1516 
 
NK Energo Tim Miklavž 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. 
 

 
ZU-VIL Brunšvik - Peca 
 

K -45/1516 
 
NK ZU-VIL Brunšvik 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. 
 

 
2. ČLANSKA LIGA, 4. KROG, 12. 9. 2015 

 

Kovinar Tezno - Duplek 
 
K - 46/1516 

 
Izključen igralec Oblonšek Nejc, NK Kovinar Tezno, se zaradi ponovljenega prekrška 
(izguba igralnega časa, ker je brcnil žogo po pisku sodnika od kraja prekrška in 

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

 

mailto:info@mnzveza-mb.si
http://www.mnzveza-mb.si/


K - 47/1516 
 
NK Kovinar Tezno je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov 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. 
 

Marjeta – AquaSystems Dogoše 
 
K - 48/1516 

 
Izključen igralec Marko Tomaž, NK Marjeta, se zaradi ponovljenega prekrška 
(vlečenje in ugovarjanje) , po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 

nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K - 49/1516 

 
Izključen igralec Puklavec Miha, NK Marjeta, se zaradi prekrška nasilne igre (V 91. 
minuti je bil Puklavec v priložnosti za dosego zadetka. Pri tem mu je nasprotni igralec 

z drsečim startom pravilno izbil žogo in preprečil dosego zadetka, zaradi česar je 
žoga ostala v igri. Puklavec je tekel za njo in med tekom nasilno trčil, s hrtom proti 
njemu obrnjenega, nasprotnega igralca tako, da je ta padel na tla.), po 18. čl., v 

skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih 
tekmah.  
 

Pri izreku kazni je bila upoštevana obrazložitev in opravičilo izključenega Puklavca. 
Zaradi tega je bila kazen izrečena v skladu s poglavjem I, odstavek A, točko 2 
Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja tekmovanj NZS.  

 
K - 50/1516 
 

Izključen igralec Plošnik Peter, NK Marjeta, se zaradi nešportnega fizičnega kontakta 
s sodnikom (V 91. minuti je ugovarjal na odločitev sodnika. Pri tem je z rokama 
nešportno odrinil sodnika. Odrivanje ni bilo silovito, vendar očitno nešportno.), po 18. 

čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za čas treh (3) 
mesecev, t.j. do 13. 12. 2015.  
 

Zaradi tega je bila kazen izrečena v skladu s poglavjem I, odstavek F, točko 6 
Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja tekmovanj NZS.  
 

K - 51/1516 
 
NK Marjeta je na tekmi članov prejel tri (3) rdeče kartone, kar je kršitev 22. člena DP. 

Na podlagi četrte alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 83,00 € 
denarne kazni. 
 

Gostilna Lobnik Slivnica – Rošnja Loka 
 
K - 52/1516 

 
Izključen igralec Rat Andrej, NK Rošnja Loka, 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 - 53/1516 
 

Izključen igralec Nahberger Denis, NK Rošnja Loka, 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 - 54/1415 
 

Odstranjena uradna oseba Babič Danilo, NK Rošnja Loka, ki je bil v vlogi 
fizioterapevta ekipe, se zaradi stalnega ugovarjanja in žaljivega komentiranja  
sodniških odločitev (V 83. minuti ga je glavni sodnik na podlagi predhodnih opozoril, 

zaradi stalnega ugovarjanja in komentiranja sodniških odločitev odstranil s 
tehničnega prostora.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
dostopa do uradnih prostorov na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
K - 55/1516 
 

NK Rošnja Loka 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. 

 
 

3. ČLANSKA LIGA, 4. KROG, 12. 9. 2015 

 
DNK Atletiko – Kipertrans Hoče 
 

K - 56/1516 
 
Izključen igralec Dolinšek Patrick, DNK Atletiko, 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. 
 

MLADINA, 3. KROG, 13. 9. 2015 
 
Malečnik – Radlje 

 
K - 57/1516 
 

NK Radlje se zaradi neizpolnitve obveznosti v povezavi s tekmo, saj niso zagotovili 
trenerja, niti niso opravičili njegove odsotnosti, kar je prekršek po 25. čl., na podlagi 
8. čl. DP izreče opomin.  

 
KADETI, 3. KROG, 13. 9. 2015 

 

Hoče/Slivnica – Fužinar 
 
K -/1516 

 
Izključen igralec Gselman Toplak Matija, NK Hoče/Slivnica, je do izreka kazni kazni v 
suspenzu. 

 



K - 58/1516 
 
Izključen igralec Glazer Alex, NK Fužinar, je do izreka kazni v suspenzu. 

 
 
K - 59/1516 

 
Izključen igralec Čukić Damir, NK Fužinar, se zaradi prekrška udarjanja (V 80. minuti 
je močno z nogo brcnil nasprotnega igralca v zadnjo stegensko mišico, brez namena 

igrati z žogo.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na treh (3) zaporednih tekmah.  
 

K - 60/1516 
 
Na podlagi 29. čl. DP se uvede disciplinski postopek zoper igralca NK Fužinar, ki je 

na tekmi nastopil z dresom št. 11 pod imenom Pšeničnik Matic, zaradi suma, da je na 
tekmi pod to številko nastopil igralec, ki ni imel pravice nastopiti, kar je prekršek po 
18. čl DP. 

 
Igralec št. 11 Pšeničnik Matic mora v roku treh dni dostaviti kopijo svojega 
dokumenta in pisno izjavo ali je resnično nastopal na tekmi. V kolikor na tekmi ni 

nastopil Pšeničnik naj okoliščine pojasni NK Fužinar. 
 

 

STAREJŠI DEČKI-1, 3. KROG, 13. 9. 2015 
 
Korotan/Prevalje – Maribor 

 
K -61/1516 
 

Izključen igralec Marin Mitja, NK Korotan/Prevalje, se zaradi prekrška nasilnega 
starta (V 70. minuti je med nasilnim startom s podplatom zadel nasprotnega igralca v 
gleženj.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na 

treh (3) zaporednih tekmah.  
 
Kazen je bila izrečena v skladu s poglavjem I, odstavek A, točko 1 Splošnih navodil 

NZS – disciplinska politika organov vodenja tekmovanj NZS.  
 
K - 62/1516 

 
Izključen igralec Polak Anej, NK Maribor, se zaradi prekrška nasilnega obnašanja (V 
70. minuti je po grobem prekršku nad njim začel nasprotnega igralca potiskati, vleči 

za dres in zmerjati.), 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 dejstvo, da je prekršek storil kot reakcijo na grob 
prekršek nad njim. Zaradi tega je bila kazen izrečena v skladu s poglavjem I, 
odstavek B, v povezavi s poglavjem IV, točko 2 Splošnih navodil NZS – disciplinska 

politika organov vodenja tekmovanj NZS.  
 
 

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 
 


