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Maribor, 20. 5. 2016 
 

 
SKLEPI 

disciplinskega sodnika 

TL 2015/2016 
 
 

1. ČLANSKA LIGA, 23. KROG, 18. 5. 2016 
 

Fram – Energo Tim Miklavž 

 
 
K - 288/1516 

 
Izključen igralec Škerget Klemen, NK Fram se zaradi prekrška žalitev sodnikov (V 
82. minuti se ni strinjal s sodniško odločitvijo, da ni dosodil igranja z roko. Zaradi tega 

glavnega sodnika verbalno žalil. Po izključitvi je sodniku še grozil, da ga bo počakal 
zunaj in igrišče zapustil počasi, s komentarji in opazkami na delo sodnika.), po 18. 
čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na petih (5) zaporednih 

tekmah.  
 
Kazen prepovedi igranja na treh tekmah se izreče zaradi žalitev sodnika pred 

izključitvijo in dve dodatni tekmi zaradi groženj in nešportnega obnašanja po 
izključitvi.  
 

 
K - 289/1516 
 

Izključen igralec Veber Rok, NK Fram se zaradi prekrška žalitev sodnikov (Takoj po 
končani tekmi je pristopil do sodnikov in žaljivo komentiral sodniške odločitve, zaradi 
česar mu je glavni sodnik pokazal rumeni karton-opozorilo. Po tem pa je začel 

sodnike verbalno žaliti, zaradi česar ga je sodnik izključil z rdečim kartonom. Po 
izključitvi je sodniku še grozil, da ga bo počakal zunaj in razbil ter ves čas protestiral 
zoper sojenje.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja 

na petih (5) zaporednih tekmah.  
 
Kazen prepovedi igranja na treh tekmah se izreče zaradi žalitev sodnika pred 

izključitvijo in dve dodatni tekmi zaradi groženj in nešportnega obnašanja po 
izključitvi.  
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K - 290/1516 

 
Prijavljen igralec Koren Žiga, NK Fram se zaradi prekrška žalitev sodnikov (Po 
končani tekmi je vstopil v uradne prostore za sodnike in jih tam verbalno žalil. Po 

reakciji-odredbi glavnega sodnika je prostore sicer zapustil, vendar je pri tem 
negodoval in se ni vedel na športen način.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.  

 
Kazen prepovedi igranja na treh tekmah se izreče zaradi žalitev sodnikov in ena 
dodatna tekma zaradi nešportnega obnašanja po tem, ko mu je glavni sodnik odredil, 

da se mora odstraniti z uradnega prostora, ki je namenjen samo sodnikom.  
 
K - 291/1516 

 
Prijavljen igralec Cesar Uroš, NK Fram se zaradi prekrška žalitev sodnikov (Po 
končani tekmi je pred uradnimi prostori za sodnike verbalno žalil sodnike), po 18. čl., 

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

K - 292/1516 
 
NK Fram se zaradi prekrška slabe organizacije tekme (za tekmo niso zagotovili 

rediteljev, kar je vplivalo na varnostni vidik tekme) in nešportnega vedenja domačih 
gledalcev (po končani tekmi je skupina približno 5-10 oseb stopila pred sodnike, ki so 
bili na poti v uradne prostore in žaljivo komentirala sodniške odločitve ter se s tem 

nešportno vedla do sodnikov.), po 25. čl. DP, na podlagi 8 čl. DP izreče denarna 
kazen 100,00 €  
in  

zaradi prejetih dveh rdečih kartonov, sedmih rumenih kartonov in dveh prijavljenih 
igralcev na eni tekmi članov, kar je prekršek po 4. alineji, 1. odstavka 22. člena DP 
izreče kazen 150,00 €. 

Na podlagi 5. čl. DP se izreče enotna denarna kazen 250,00 €.  
 
K - 293/1516 

 
Energo Tim Miklavž se zaradi prejetih petih rumenih kartonov, na tekmi članov, kar je 
prekršek po 1. alineji, 1. odstavka 22. člena DP izreče kazen 41,00 €. 

 
 

1. ČLANSKA LIGA, 22. KROG, 18. 5. 2016 

 
Na podlagi sklepa vodje tekmovanj številka 126/1516, se NK Fram zaradi prekrška 
neupravičenega izostanka s tekme (Neupravičeno so izostali s tekme 22. kroga, 14. 

5. 2016 z NK Peca v Črni na Koroškem. Odpoved udeležbe na tekmi so sporočili 
pravočasno in sicer 12. 5. 2016), po 25. čl. DP, na podlagi 8. čl. DP izreče denarna 
150,00 €. 

 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano pravočasno posredovano pojasnilo NK Fram.  
 

 



 
 
 

MLADINA, 15. KROG, 19. 5. 2016 
 

Jurovski dol – MB tabor 

 
K - 294/1516 
 

Izključen igralec Pihler Matic, NK MB Tabor, se zaradi ponovljenega prekrška 
(brezobzirna igra in prerivanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 
 

KADETI, 12. KROG, 10. 4. 2016 

 
KNK Fužinar – Maribor Tabor  
 

K – 295/1516 
 
Na podlagi 29. čl. DP se uvede disciplinski postopek zoper uradno osebo Gorazd 

Gregelj KNK Fužinar, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja ekipe, zaradi suma storitve 
prekrška goljufivega ravnanja, ki vpliva na integriteto tekme oziroma tekmovanja pod 
okriljem MNZ Maribor (omogočil nastop igralcu, ki ni imel pravice nastopiti), po 24. čl. 

DP, da je za tekmo pod imenom igralca Slemnik Luka dovolil nastopiti neznanemu 
igralcu, ki ni imel pravice nastopiti na tekmi.  
 

V skladu z 31. čl. DP se ima trener v postopku pravico izjasniti v roku treh dni.  
 
 

 

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 

 
 
 


