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SKLEPI 

disciplinskega sodnika 
TL 2015/2016 

 

 
1. ČLANSKA LIGA, 23. KROG, 11. 5. 2016 

 

 
Korotan Prevalje – Paloma 
 

K - 284/1516 
 
Izključen igralec Korasa Matic, NK Korotan Prevalje, se zaradi ponovljenega 

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

 
2. ČLANSKA LIGA, 15. KROG, 14. 5. 2016 

 

Radvanje – AquaSystems Dogoše 
 
K - 285/1516 

 
Izključen igralec Brunšek Žiga, NK AquaSystems Dogoše, se zaradi prekrška v čisti 
situaciji za dosego zadetka (V 55. minuti je 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. 
 

Marjeta – Kovinar Tezno 
 
Odstranjena uradna oseba, Zobovič Branko, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja NK 

Marjeta, se zaradi ponovljenega prekrška (ugovarjanja in protestiranja), po 24. čl. 
DP, na podlagi 8. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do uradnih prostorov in 
garderob na eni (1) zaporedni tekmi.  
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3. ČLANSKA LIGA, 15. KROG, 15. 5. 2016 

 

K - 286/1516 
 
Izključen igralec Kos Tadej, NK AJM Kungota, se zaradi prekrška nasilne igre (V 18. 

minuti je v borbi za žogo z iztegnjeno nogo, s podplatom zadel nasprotnega igralca v 
predel gležnja. 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 dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
 

MLADINA, 16. KROG, 15. 5. 2016 
 
 

Šentjanž/Starše – Jurovski dol  
 

K - 287/1516 

 
Izključen igralec Hribar Denis, NK Jurovski dol, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 
dosego zadetka (V 48. minuti je storil prekršek nad nasprotnim igralcem, ki se je 

nahajal v čisti situaciji – prosta pot do gola za dosego zadetka.), po 18. čl., v skladu z 
8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

 
 

 

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 

 
 


