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Maribor, 26. 8. 2015 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

TL 2015/2016 
 

 
1. ČLANSKA LIGA, 1. KROG, 22.-23. 8. 2015 

 
Paloma - Marles hiše 
 

K - 3/1516 
 
NK Marles hiše 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. 
 
Peca – Asfalt. Brus Malečnik 
 

K – 4/1516 
 
NK Peca na tekmi članov ni izobesila zastave MNZ Maribor, kar je kršitev 25 člena 
DP. V skladu z 8.čl. DP se jim izreče opomin.  
 
 

2. ČLANSKA LIGA, 1. KROG, 22.-23. 8. 2015 

 
Cerkvenjak - Duplek 

 
K - 5/1516 
 
Izključen igralec Mulec Aljaž, NK Duplek, se zaradi prekrška groženj in žalitev (V 89. 
minuti je po prekršku nad njim, v afektu, šel proti sodniku in ga verbalno žalil ter mu 
grozil. Pri storitvi prekrška niso nastale posledice, po končani tekmi pa je dejanje 
obžaloval in se sodniku ter delegatu opravičil.) , po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana okoliščina, da je igralec po izključitvi igrišče 
zapustil športno, se po končani tekmi vsem opravičil za storjeno dejanje in ga 
obžaloval.  
 

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


 
Gostilna Lobnik Slivnica – Rače 
 
K - 6/1516 
 
NK Rače 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. 
 
Slovenj Gradec – AquaSystems Dogoše 
 

K – 7/1516 
 
Izključen igralec Mikl Tadej, NK AquaSystems Dogoše, 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. 
 
K - 8/1516 
 
Izključen igralec Kotnik Žiga, NK Slovenj Gradec, se zaradi prekrška v čisti situaciji 
za dosego zadetka (V 20. minuti je med tekom za nasprotnim igralcem na robu 
kazenskega prostora s spotikanjem od zadaj, preprečil dosego zadetka), po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K - 9/1516 
 
Izključen igralec Ilič Žarko, NK Slovenj Gradec, se zaradi prekrška nasilnega vedenja 
(V 82. minuti je ob prekinitvi igre zaradi dosojenega prekrška in ob konfrotaciji med 
igralci izključeni močno brcnil žogo in z njo v glavo zadel nasprotnega igralca, ki je 
lahko brez posledic nadaljeval z igro.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.  
 
K - 10/1516 
 
NK Slovenj Gradec je 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.  
 
Prav tako niso zagotovili varen izhod sodnikov - ustrezne varnosti za sodnike, saj sta 
uradne prostore vstopili neznani osebi, ki sta grozile sodnikom in hoteli s sodniki 
fizično obračunavati, kar je prekršek po 25. čl. DP. V skladu z 8. čl. DP se NK Slovenj 
Gradec izreče opomin.  
 
K - 11/1516 
 
NK AquaSystems Dogoše na tekmi ni zagotovil trenerja z ustrezno licenco, kar je 
prekršek po 25. čl. DP. V skladu z 9. čl. DP se jim izreče opomin.  
 
 
 
 
 



Rošnja Loka - Marjeta 
 
K - 12/1516 
 
Izključen igralec Rat Andrej, NK Rošnja Loka, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 
dosego zadetka (V 85. minuti je s spotikanjem nasprotnega igralca preprečil dosego 
zadetka), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni 
(1) zaporedni tekmi. 
 
Radvanje – Kovinar Tezno 
 

K – 13/1516 
 
Izključen igralec Krope Nikolaj, NK Radvanje, se zaradi ponovljenega prekrška 
(brezobzirna igra in nešportno brcanje žoge ob prekinitvi igre, ko je imel žogo v rokah 
nasprotni igralec), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K - 14/1516 
 
Izključen igralec Robič Timon, NK Kovinar Tezno, se zaradi prekrška udarjanja (V 56. 
minuti se je ob vzdolžni liniji igrišča boril za žogo z nasprotnim igralcem. Pri tem sta 
igralca padla. Ko je nasprotni igralec vstal, ga je Robič zmerjal, preklinjal in z glavo s 
sredno intenziteto udaril v predel prsi.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah na območju RS.  
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina, da je Robič med 
zapuščanjem igrišča brcnil v mrežo z žogami in torbo, ki ja bila ob igrišču.  
 
 

3. ČLANSKA LIGA,1. KROG, 22.-23. 8. 2015 
 

 
Ajm Kungota – DNK Atletiko 
 

K - 15/1516 
 
Izključen igralec Polc Antonin Sergej, NK DNK Atletiko, 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 prvenstveni tekmi. 
 

OSTALE ZADEVE 
 
K poročilu delegata o tekmi mora biti v primeru izključitve, incidenta ali ugotovljene 
nepravilnosti v povezavi z organizacijo tekme priloženo posebno poročilo, torej ni 
dovolj samo oznaka x v poročilu delegata. Podlaga za izvedbo disciplinskega 

postopka in izdajo sklepa je prijava ali obrazloženo poročilo delegata oziroma 
sodnika.  
 
 
 
 



 
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 


