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Maribor, 25. 5. 2016 
 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

TL 2015/2016 
 
 

1. ČLANSKA LIGA, 24. KROG, 21. 5. 2016 
 

ZU-VIL Brunšvik – Fram  

 
K - 296/1516 
 
NK Fram se zaradi prekrška neizpolnitve obveznosti v zvezi s tekmo (Za tekmo niso 
zagotovili 11 igralcev, nastopili so samo z osmimi igralci.), po 25. čl. DP, na podlagi 
8. čl. DP izreče 100,00 € denarne kazni. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost iz 22. kroga, ko se niso udelež ili 
tekme v Črni na Koroškem.  
 
Paloma – Marles hiše 

 
K - 297/1516 
 
Izključen igralec Zgrabič Gregor, NK Marles hiše, 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, 16. KROG, 21. 5. 2016 

 
 
Radvanje - Duplek 

 
K - 298/1516 
 
Izključen igralec Valenti Simon, NK Duplek, 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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Rače - Marjeta 

 
K - 299/1516 
 
Izključen igralec Ornik Iztok, ki je bil tudi predstavnik ekipe NK Fram se zaradi 
prekrška žalitev sodnice (V 43. minuti je kot rezervni igralec in predstavnik ekipe 
zapustil tehnični prostor in odšel do prvega pomočnika sodnika, kjer je verbalno žalil 
glavno sodnico, ki ga je zaradi tega izključila.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja in prepovedjo dostopa do uradnih tehničnih 
prostorov na treh (3) zaporednih tekmah.  
 

3. ČLANSKA LIGA, 16. KROG, 21. 5. 2016 

 
Železničar MB - Akumulator 
 
K - 300/1516 
 
NK Akumulator 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. 
 

MLADINA, 17. KROG, 21. – 23. 5. 2016 
 
Cerkvenjak – Malečnik 

 
K - 301/1516 
 
Izključen igralec Švarc Tjaš, NK Cerkvenjak, 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 
in  
prekrška žalitev sodnika (ob izključitvi je sodnika verbalno žalil), po 18. čl. V skladu z 
8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopa na treh (3) zaporednih tekmah. 
Na podlagi 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepoved nastopa na štirih (4) 
zaporednih tekmah. 
 
Jurovski dol – Lenart 

 
K - 302/1516 
 
Izključen igralec Petrič Žan, NK Lenart, se zaradi ponovljenega prekrška (vlečenje in 
odrivanje), 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  

 
ZVEZA 
K – 295/1516 
 
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka se prijavljena uradna oseba Grgelj 
Gorazd, KNK Fužinar, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja, zaradi prekrška - ravnanja, ki 
vpliva na integriteto tekme (Trener je zapisnik o tekmi vnesel igralca Slemnik Luka, ki 
na tekmi ni nastopil, omogočil pa je nastop drugemu igralcu, ki ni bil vpisan v 
zapisnik, zaradi česar ta ni imel pravice nastopiti.), po 24. čl. DP, v skladu z 8. čl. DP 
izreče kazen prepoved dostopa do uradnih tehničnih prostorov na petih (5) 
zaporednih tekmah.   
 
Pri izreku kazni je bil upoštevan zagovor, ki ga je podal prijavljeni v postopku. 
 
ZVEZA 
K -263/1516 
 
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka se KNK Fužinar zaradi prekrška 
nastopanja igralca, ki na tekmi ni imel pravice nastopiti (Klub je v zapisnik o tekmi 
vnesel igralca Slemnik Luka, ki na tekmi ni nastopil, omogočil pa je nastop drugemu 
igralcu, ki ni bil vpisan v zapisnik, zaradi česar ta ni imel pravice nastopiti.), po 25. čl. 
DP izreče denarna kazen 200,00 €. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevan zagovor kluba in predkaznovanost za podoben 
prekršek.  
 
Postopek zoper KNK Fužinar v delu, ki se nanaša na sum storitve prekrška iz 14. 
kroga, 23. 4. 2016, na tekmi med Jurovskim dolom in KNK Fužinar, se ustavi, ker ni 
dovolj dokazov, da je bil prekršek storjen.  
 
  

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 
 
 


