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SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

TL 2015/2016 
 
 

1. ČLANSKA LIGA, 19. KROG, 23. 4. 2016 
 
 
Pesnica - Paloma  
 
K - 250/1516 
 
Izključen igralec Ferk Rok, NK Paloma, se zaradi prekrška nasilne igre (V 33. minuti 
je igral nasilno tako, da je v nogo zadel nasprotnega igralca, ki je lahko brez poškodb 
ali posledic nadaljeval z igro. Po izključitvi je igralec igrišče zapustil športno.), po 18. 
čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP se kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) 
zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in izjava izključenega igralca iz 
katere izhaja, da je prekršek storil kot reakcijo na prej storjen boleč prekršek nad 
njim, da obžaluje storjen prekršek in se zanj opravičuje.   
 
K - 251/1516 
 
Izključen igralec Rošker Žan, NK Paloma, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 
dosego zadetka (V 70. minuti je kot vratar s prekrškom preprečil zadetek.), po 18. čl., 
v skladu z 8. in 9. čl. DP se kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni 
tekmi. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in izjava izključenega igralca iz 
katere izhaja, da obžaluje storjen prekršek in se zanj opravičuje.   
 
K - 252/1516 
 
NK Paloma 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. 
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K – 253/1516 
 
NK 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. 
 
Korotan/Prevalje – Fram 
 
K - 254/1516 
 
NK Fram 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. 
 

3. ČLANSKA LIGA, 13. KROG 23. 4. 2016 
 

Kiper trans Hoče - DNK Atletiko  
 
K - 255/1516 
 
Izključen igralec Rudl Mario, NK Kiper trans Hoče, se zaradi prekrška udarjanja (V 
63. minuti je izključeni igralec najprej storil brezobziren prekršek s spotikanjem 
nasprotnega igralca od zadaj. Pri tem je sodnik upošteval pravilo prednosti in dovolil, 
da se je igra nadaljevala. Zaradi prekrška sta oba igralca padla na tla in tudi hitro 
vstala. Ko sta vstala je izključeni igralec, ki je pred tem že storil prekršek, z roko, s 
stisnjeno pestjo zamahnil proti nasprotniku v predel glave. Nasprotni igralec se je 
udarcu v glavo izognil in prejel udarec v predel ramena. Sodnik je zaradi tega igro 
takoj prekinil, igralci obeh moštev pa so umirili oba vpletena igralca. Ob izključitvi 
izključeni igralec ni protestiral zoper sodniško odločitev, je pa nasprotnemu igralcu 
dejal - grozil, da ga bo počakal zunaj. Nasprotni igralec je kljub prijetemu udarcu 
lahko nadaljeval z igro.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah. 
 
 

MLADINA, 13. KROG, 24. 4. 2016 
 
Rače – Marles hiše 
 
K - 256/1516 
 
NK Rače je na tekmi mladine prejel pet rumenih kartonov, kar je kršitev 22. člena DP. 
Na podlagi prve alineje, drugega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 20,00 € 
denarne kazni. 
 
Malečnik – MB Tabor 
 
K - 257/1516 
 
NK Malečnik je na tekmi mladine prejel pet rumenih kartonov, kar je kršitev 22. člena 
DP. Na podlagi prve alineje, drugega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 20,00 
€ denarne kazni. 
 



K - 258/1516 
 
NK MB Tabor je na tekmi mladine prejel šest rumenih kartonov, kar je kršitev 22. 
člena DP. Na podlagi prve alineje, drugega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 
20,00 € denarne kazni. 
 
 

KADETI, 14. KROG, 23. 4. 2016 
 
Jurovski dol – KNK Fužinar 
 
K - 259/1516 
 
NK KNK Fužinar je tekmo pričel s sedmimi in končal z osmimi igralci kar je kršitev 22. 
člena DP, saj niso izpolnili obveznosti v zvezi s tekmo, ki bi jo morali začeti z 11 
igralci kot to zahtevajo pravila. V skladu z 8. čl. se jim izreče opomin.  
 
 

STAREJŠI DEČKI 1, 14. KROG, 21. 4. 2016 
 
Jarenina/Pesnica – MB Tabor 1  
 
K - 260/1516 
 
Izključen igralec Buhin Amadej, NK MB Tabor 1, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 
dosego zadetka (V 53. minuti je s prekrškom vlečenja preprečil zadetek.), po 18. čl., 
v skladu z 8. in 9. čl. DP se kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni 
tekmi. 

 
STAREJŠI DEČKI 1, 14. KROG, 23. 4. 2016 

 
Maribor – NŠ NK Radlje 
 
K - 262/1516 
 
Odstranjena uradna oseba Kus Bojan, NŠ NK Radlje, ki je bil v vlogi trenerja ekipe, 
se zaradi stalnega ugovarjanja - komentiranja sodniških odločitev (V 65. minuti ga je 
sodnica odstranila s tehničnega prosto zaradi stalnega pritoževanja nad sodniškimi 
odločitvami. Vstopil je na igrišče in se ji z obrazom približal na približno 30 cm, za kar 
se je sodnica za trenutek počutila ogroženo. Igrišče je zapustil nešportno, z zelo 
počasno hojo.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do 
uradnih prostorov na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano opravičilo trenerja po tekmi sodnici. 
 
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 


