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Maribor, 1. 10. 2015 
 

SKLEPI 

disciplinskega sodnika 
TL 2015/2016 

 

 
1. ČLANSKA LIGA, 6. KROG, 26. 9. 2015 

 

 
ZU-VIL Brunšvik – Tehnotim Pesnica 
 

K - 95/1516 
 
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. 
 

K - 96/1516 
 
NK Tehnotim Pesnica 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. 
 

 
2. ČLANSKA LIGA, 6 KROG, 26. 9. 2015 

 

 
Kovinar Tezno - Marjeta 
 

K - 97/1516 
 
NK Kovinar Tezno niso pravočasno oddali prijavo ekipe s športnimi izkaznicami (15 

minut prepozno), kar je prekršek po 25. čl. DP, se jim na podlagi 9. čl. DP izreče 
opomin.  
 

K - 98/1516 
 
NK Marjeta niso pravočasno oddali prijavo ekipe s športnimi izkaznicami (15 minut 

prepozno), kar je prekršek po 25. čl. DP, se jim na podlagi 9. čl. DP izreče opomin.  

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


Rače – Duplek 
 
K - 99/1516 

 
Izključen igralec Tadej Lenart, NK Rače, 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. 
 
K - 100/1516 

 
NK Rače je na tekmi članov prejel pet rumenih 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. 
 
Gostilna Lobnik Slivnica – Slovenj Gradec 

 
K - 101/1516 
 

Izključen igralec Pišek Iztok, NK Gostilna Lobnik Slivnica, se zaradi ponovljenega 
prekrška (dvakrat ugovarjanje) in nešportnega zapuščanja igrišča, po 18. čl., v skladu 
z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.  

 
K - 102/1516 
 

Izključen igralec Predan Leon, NK Gostilna Lobnik Slivnica, se zaradi ponovljenega 
prekrška (dvakrat medsebojno obračunavanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 
K - 103/1516 
 

NK Gostilna Lobnik Slivnica je na tekmi članov prejel osem rumenih in dva rdeča 
kartona, kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi četrte alineje, prvega odstavka, 22. 
člena DP so dolžni plačati 103,00 € denarne kazni. 

 
 

3. ČLANSKA LIGA, 6. KROG, 26. 9. 2015 

 
AJM Kungota – Jurovski dol 
 

K - 104/1516 
 
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, 5. KROG, 27. 9. 2015 
 
 

Jurovski dol – NŠ Radlje 
 
K - 105/1516 

 



Izključen igralec Vukman Nejc, NK NŠ Radlje, se zaradi prekrška udarjanja (V 92. 
minuti je z nogo namerno brcnil nasprotnega igralca v koleno, ko se nista borila za 
žogo) , po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh 

(3) zaporednih tekmah.  
 
Cerkvenjak – MB Tabor 

 
K - 106/1516 
 

Izključen igralec Nedelko Alen, NK Cerkvenjak, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 
dosego zadetka (V 50. minuti je s prekrškom spotikanja v kazenskem prostoru 
preprečil dosego zadetka.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 

nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
 

KADETI, 4. KROG, 26. 9. 2015 
 
KNK Fužinar - AJM Kungota  

 
K - 107/1516 
 

NK KNK Fužinar se zaradi prekrška neizpolnitve obveznosti v povezavi s tekmo (na 
tekmi niso zagotovili 11 igralcev, ker so nastopili s samo devetimi igralci.), kar je 
prekršek po 25. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP kaznuje z opominom. 

 
 

STAREJŠI DEČKI-1, 5. KROG, 26. 9. 2015 

 
Lenart – Pohorje 
 

K - 108/1516 
 
Izključen igralec Anžel Luka, NK Pohorje, se zaradi ponovljenega prekrška 

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

Pri izreku kazni je bilo upoštevano opravičilo igralca po tekmi glavnemu sodniku.  
 
 

POKAL ČLANI MNZM, 3. KROG, 23. 9. 2015 
 
Koroška Dravograd – S. Rojko Dobrovce 

 
K - 109/1516 
 

Odstranjena uradna oseba Bežik Sašo, NK S. Rojko Dobrovce, ki je bil v vlogi 
predstavnika ekipe, se zaradi žaljivega komentiranja sodnikovih odločitev in 
nadaljevanja s kršitvijo po odstranitvi s tehničnega prostora (V 70. minuti ga je glavni 

sodnik na podlagi prijave prvega pomočnika, zaradi žaljivega komentiranja 
sodnikovih odločitev odstranil s tehničnega prostora. Bežik igrišča ni zapustil športno 
saj je s kršitvijo nadaljeval.), po 18. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje s prepovedjo 



dostopa do uradnih prostorov na treh (3) zaporednih tekmah pokalnega tekmovanja 
MNZ Maribor.   
 
K - 110/1516 
 
Odstranjena uradna oseba Breznik Peter, NK S. Rojko Dobrovce, ki je bil v vlogi 

trenerja ekipe, se zaradi žaljivega komentiranja sodnikovih odločitev in nadaljevanja 
s kršitvijo po odstranitvi s tehničnega prostora (V 91. minuti je glavni sodnik, na 
podlagi prijave prvega pomočnika, opozoril Breznika, da mora prenehati z žaljivim 
komentiranjem sodniških odločitev. Kljub temu je Breznik s kršitvijo nadaljeval, zaradi 

česar ga je sodnik v 93. minuti odstranil s tehničnega prostora. Breznik je ob 
zapuščanju igrišča s kršitvijo ni prenehal.), po 18. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo dostopa do uradnih prostorov na treh (3) zaporednih tekmah pokalnega 

tekmovanja MNZ Maribor.  
 
K- 111/1516 

 
Na podlagi 29. čl. DP se uvede disciplinski postopek zoper igralca Edina Čolića, NK 
S. Rojko Dobrovce, zaradi suma storitve prekrška žalitev sodnikov, po 18. čl. DP, ker 

naj bi po končani tekmi med hojo mimo sodnikov verbalno žalil sodnike.  
 
Privaljeni igralec ima v skladu z DP pravico podati izjavo v roku treh dni po prejemu 

sklepa.  
 
V tej  povezavi mora poročilo o incidentu sestaviti tudi glavni sodnik in ga v roku treh 

dni dostaviti MNZ Maribor.  
 

MLADINA, 4. KROG, 20. 9. 2015 

 
MB Tabor – Malečnik 
 

ZVEZA 
K -87/1516 
 

Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka v povezavi s sklepom navedenim 
pod zvezo, je bilo ugotovljeno, da so navijači MB Tabor storili prekršek nešportnega 
vedenja gledalcev oziroma navijaške skupine po 25. čl. DP s tem, ko so se verbalno 

nešportno vedeli do nasprotne ekipe in njenih uradnih oseb, zaradi česar se jim v 
skladu z 2. in 8. čl. DP izreče opomin.  

 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo delegata, izjava MB Tabor in prijava 

prekrška.   
 

KADETI, 3. KROG, 13. 9. 2015 

 
NŠ Hoče/Slivnica – KNK Fužinar 
 

ZVEZA 
K -58/1516 
 

Izključen igralec Gselman Toplak Matija, NK NŠ Hoče/Slivnica, se zaradi prekrška 
nasilnega vedenja (V 68. minuti je bil izključen zaradi nasilnega ravnanja do 



nasprotnega igralca, ko ga je med prepirom odrival in hotel fizično medsebojno 
obračunavati.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na dveh (2) zaporednih tekmah.  

 
Čas trajanja suspenza se všteje v izrečeno kazen.  
 

ZVEZA 
K -58/1516 
 

Izključen igralec Glazer Alex, KNK Fužinar, se zaradi prekrška nasilnega vedenja (V 
68. minuti je bil izključen zaradi nasilnega ravnanja do nasprotnega igralca, ko ga je 
med prepirom odrival in hotel fizično medsebojno obračunavati.), po 18. čl., v skladu 

z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.  
 
Čas trajanja suspenza se všteje v izrečeno kazen.  

 
ZVEZA 
K- 60/1516 

 
V skladu z 29. čl. DP se na podlagi prijave nogometnega kluba Hoče/Slivnica, ki je 
oškodovan v svojih pravnih interesih in upravičenjih ter na podlagi zbranega 

dokaznega gradiva uvede disciplinski postopek zoper KNK Fužinar zaradi suma, da 
so na tekmi za njih igrali štirje igralci, ki niso imeli pravice nastopiti, kar je prekršek po 
25. čl. DP.  

 
KNK Fužinar ima v skladu z 31. čl. DP pravico izjasniti se v pisni obliki, v roku 24 ur 
od prejema sklepa z dokazi za storitev prekrška. Kot dokazi za storitve prekrška so v 

prilogi prijava NŠ Hoče/Slivnica, fotografija na kateri so s puščicami označeni štirje 
igralci, ki niso imeli pravice nastopiti na tekmi in dopis iz katerega izhaja kdo so 
igralci, ki niso imeli pravice nastopiti.  

 
Dokazi so v prilogi sklepov in se zaenkrat pošiljajo samo KNK Fužinar zaradi interesa 
varstva mladoletnikov in varovanja osebnih podatkov.  

 
 
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 
 

 
 


