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Maribor, 19. 11. 2015 
 
 

 
SKLEPI 

disciplinskega sodnika 

TL 2015/2016 
 

 

1. ČLANSKA LIGA, 13. KROG, 14. 11. 2015 
 
 

 
Peca – ZU-VIL Brunšvik 
 

K - 183/1516 
 
NK ZU-VIL Brunšvik 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. 
 

Pohorje – Paloma 
 
K - 184/1516 

 
Izključen igralec Oswald Matej, NK Paloma, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 
dosego zadetka (V 30. minuti je s prekrškom vlečenja preprečil dosego zadetka.), po 

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

K - 185/1415 
 
Odstranjena uradna oseba Bračko Milivoj, NK Paloma, ki je bil v vlogi trenerja ekipe, 

se zaradi prekrška ponovljenega protestiranja (V 10. in 49. minuti je bil trener 
opozorjen ter v 69 odstranjen s tehničnega prostora zaradi protestiranja), po 24. čl., v 
skladu z 8. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do uradnih prostorov na eni (1) 

zaporedni tekmi.  
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Fram – Asfalt. Brus Malečnik 

 

K - 186/1516 
 
NK Fram 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. 
 

Tehnotim Pesnica – Korotan Prevalje 
 
K - 187/1516 

 
NK Korotan Prevalje 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. 
 
K -188/1415 

 
Odstranjena uradna oseba Gorenšek Bogdan, NK Korotan Prevalje, ki je bil v vlogi 
predstavnika ekipe, se zaradi prekrška groženj igralcu (V 74. minuti je verbalno grozil 

nasprotnemu vratarju), po 24. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa 
do uradnih prostorov na treh (3) zaporednih tekmah.  
 

 
MLADINA, 9. KROG, 15. 11. 2015 

 

MB Tabor – Paloma 
 
K - 189/1516 

 
Izključen igralec Zorman Jure, NK MB Tabor, se zaradi prekrška grobe igre (68. 
minuti je v borbi za žogo igral z visoko dvignjeno nogo na žogo, ki jo je izven 

kazenskega prostora izbijal vratar z glavo. Pri tem je prišlo do poškodbe vratarja po 
glavi – krvavel iz nosu. Igralec je v zagovoru pojasnil, da vratarja ni videl niti ga ni 
pričakoval. Igrišče je zapustil na športen način in se za dejanje opravičil.),  po 18. čl., 

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

KADETI, 8. KROG, 14. 11. 2015 
 

Jurovski dol - MB Lenart 

 
K - 190/1516 
 

Izključen igralec Kolenda Žan, NK Lenart, se zaradi prekrška nasilne igre (V 79. 
minuti je s startom od zadaj direktno v igralca podrl nasprotnega igralca. Pri tem ga je 
zadel v predel pete in tetive. Nasprotni igralec je lahko nadaljeval z igro.) , 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 pojasnilo, da se je izključeni igralec opravičil za 
storjen prekršek in da je igrišče zapustil športno.  
 

K - 191/1516 
 
Izključen igralec Sirk Rok, NK Lenart, se zaradi prekrška namernega brcanja 

nasprotnika (V 23. minuti je namerno brcnil nasprotnega igralca v hrbet. Intenziteta 
storitve prekrška je bila srednja. Nasprotni igralec je lahko nadaljeval z igro.), 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 pojasnilo, da se je izključeni igralec opravičil za 
storjen prekršek in da je igrišče zapustil športno.  

 
KNK Fužinar – NŠ Hoče/Slivnica 
 

K - 192/1516 
 
Izključen igralec Kralj Miha, NK NŠ Hoče/Slivnica, se zaradi prekrška nasilne igre (po 

pisku je nasprotnega igralca, kateri je storil prekršek nad njim, namerno udaril z 
nartom v predel gležnja) po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  

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

 

Jarenina/Pesnica – NŠ NK Miklavž/Dobrovce  
 
ZVEZA 

K- 180/1516  
 
V povezavi s sklepom navedenim pod zvezo razpisujemo disciplinsko obravnavo, ki 

bo 25. 11. 2015, ob 15.30 uri v prostorih MNZ Maribor, na Engelsovi ulici 6, Maribor.  
Vabljeni na obravnavo bodo prejeli vabila preko klubov in MDNS.  
 

V primeru morebitne odsotnosti bo DP odločil brez dodatnega izvajanja dokazov in 
upošteval do postopka zbrane podatke in ugotovitve.  
 

V povezavi s sklepom navedenim pod zvezo 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 je NK Jarenina poslala zagovor in v njem navedla, da bo 
poslala tudi kopijo dokumenta, vendar tega niso storili. Pozivamo vas, da dolžnost 
opravite najkasneje do petka 19. 11. 2015.  

 
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 


