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Maribor, 21. 4. 2016 
 
 

SKLEP 
disciplinskega sodnika 

TL 2015/2016 
 

1. ČLANSKA LIGA, 18. KROG, 16. 4. 2016 
 

Pohorje - Fram 
 

K - 233/1516 
 
Izključen igralec Perišič Igor, NK Fram, se zaradi prekrška napada na sodnika (V 39. 
minuti so igralci Frama storili prekršek v svojem kazenskem prostoru. Po dosojenem 
kazenskem udarcu za nasprotno ekipo je izključeni igralec v roke vzel žogo, si jo 
spustil k tlom in jo z vso silo brcnil v predel trebuha sodnika. Izključeni je igrišče 
zapustil športno in se po tekmi opravičil za prekršek), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 
DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za dobo treh (3) mesecev, t.j. do 16. 7. 2016. 
 
 
Peca – Energotim Miklavž  

 
K - 234/1516 
 
Izključen igralec Obretan Matic, NK Peca, 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. 
 
 

2. ČLANSKA LIGA, 12. KROG, 16. 4. 2016 
 
Rače - Cerkvenjak  
 
K - 235/1516 
 
Izključen igralec Kocbek Sašo, NK Cerkvenjak, 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. 
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K - 236/1516 
 
NK Cerkvenjak 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. 
 
Radvanje – Rošnja Loka  

 
K - 237/1516 
 
Izključen igralec Lepir Darko, NK Radvanje, se zaradi ponovljenega prekrška 
(izgubljanje igralnega časa in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
Duplek - Aquasystems Dogoše 

 

K - 238/1516 
 
Izključen igralec Tkalčič Mišel, NK AquaSystems Dogoše, se zaradi ponovljenega 
prekrška (stalno kršenje pravil in odrivanje nasprotnika), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. 
čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K - 239/1516 
 
NK AquaSystems Dogoše 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 - Slovenj Gradec  

 
K - 240/1516 
 
Izključen igralec Abazović Elvedin, NK Slovenj Gradec, se zaradi prekrška udarjanja 
(V 39. minuti je ob prečkanju žoge preko prečne črte prišlo do medsebojne 
konfrontacije med domačim in izključenim igralcem. Igralca sta se z galami dotikala 
drug drugega. Nato je izključeni igralec stopil korak stran in z odprto dlanjo udaril 
domačega igralca v predel obraza. Udarec je bil srednje intenzitete. Po izključitvi je 
igralec igrišče zapustil z manjšimi protesti.), 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 poročilo sodnika iz katerega izhaja, da je bil 
prekršek storjen kot reakcija na provokacijo in da niso nastale posledice za zdravje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ČLANSKA LIGA, 12. KROG 16. 4. 2016 
 

DNK Atletiko – FC Prepolje 

 
K - 241/1516 
 
NK DNK Atletiko je na tekmi članov prejel sedem rumenih kartonov, kar je kršitev 22. 
člena DP. Na podlagi prve alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 
41,00 € denarne kazni. 
 
Starše – Biosad Jakob 

 
K - 242/1516 
 
Izključen igralec Demirović Tadej, NK Starše, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 
dosego zadetka (V 65. minuti je s prekrškom preprečil zadetek.), po 18. čl., v skladu 
z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
Kipertrans Hoče – Jurovski dol  

 

K - 243/1516 
 
Izključen igralec Auda Boštjan, NK Kipertrans Hoče, se zaradi ponovljenega prekrška 
(brezobzirna igra in ugovarjanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K - 244/1516 
 
Izključen igralec Videc Goran, NK Kipertrans Hoče, se zaradi ponovljenega prekrška 
(brezobzirna igra in ugovarjanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K - 245/1516 
 
NK Kipertrans Hoče 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. 
 

STAREJŠI DEČKI 1, 12. KROG, 14. 4. 2016 

 
NŠ Dobrovce/Miklavž – MB Tabor 1  

 
K - 246/1516 
 
Izključen igralec Colnarič Marko, NŠ Dobrovce/Miklavž, se zaradi prekrška nasilne 
igre (V 27. minuti je v čisti situaciji za dosego zadetka brez kontakta z žogo, namerno 
zbil napadalca nasprotne ekipe), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 

 
 
 



STAREJŠI DEČKI 1, 13. KROG, 16. in 17. 4. 2016 
 

Korotan/Prevalje – Jarenina/Pesnica  

 
K - 247/1516 
 
Izključen igralec Šnofl Rok, NK Jarenina/Pesnica, se zaradi prekrška nasilne igre (V 
11. minuti je storil grob prekršek na nasprotnim igralcem, ki je imel v posesti žogo, ko 
pa jo je podal, je nad njim izključeni storil grob prekršek tako da je vanj startal s 
podplatom.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na 
dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
 
NŠ Radlje – NŠ Miklavž/Dobrovce 
 
K - 248/1516 
 
Izključen igralec Purnat Maj, NK NŠ Miklavž/Dobrovce, se zaradi ponovljenega 
prekrška (brezobzirna igra in nešportno vedenje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

OSTALE ZADEVE 
KADETI, 12. KROG, 9. 4. 2016 

 
Jurovski dol – NŠ Hoče/Slivnica 
 
K - 249/1516 
 
NK Jurovski dol se po izvedenem disciplinskem postopku zaradi prekrška 
nešportnega vedenja do sodnice (Domači navijači so se med tekmo verbalno 
nešportno vedeli do sodnice, predvsem v 60. minuti, ko je bil dosojen sodniški met, ki 
je bil izveden pravilno in je igralec od tam žogo udaril neposredno v vrata 
nasprotnika, sodnica pa zadetka ni priznala in zaradi komentarja njihovega 
predstavnika, da ni vedel, da je v garderobi, sicer pa da ni prva ženska, ki jo je videl 
golo, kar je pri sodnici povzročilo občutek ponižanja in žaljenja), kar je prekršek po 
25. čl. DP, v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 
Pri tem pojasnjujemo, da so klubi na podlagi 2. čl. DP odgovorni za ravnanja svojih 
uradnih oseb in organiziranih navijaških skupin. 
 
Pri izreku kazni je bil upoštevan zagovor kluba v delu, ko so pojasnili ravnanje svojih 
navijačev in uradne osebe.  
 
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 


