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Maribor, 2. 9. 2015 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

TL 2015/2016 
 

 
1. ČLANSKA LIGA, 2. KROG, 29. 8. 2015 

 
 
Korotan Prevalje - Peca 

 
K - 19/1516 
 
NK Korotan Prevalje 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. 
 
Asfalt. Brus Malečnik – Pohorje 
 
K - 20/1516 
 
NK Asfalt. Brus Malečnik se zaradi prekrška neizpolnitve obveznosti v povezavi z 
organizacijo tekme (niso izobesili zastave MNZ Maribor), kar je prekršek po 25. čl. 
DP, na podlagi 9. čl. DP kaznuje z opominom. 
 
 

2. ČLANSKA LIGA, 2. KROG, 29. 8. 2015 

 
Kovinar Tezno – AquaSystems Dogoše 
 

K - 21/1516 
 
Izključen igralec Drobnjak Savo, NK Kovinar Tezno, se zaradi prekrška v čisti situaciji 
za dosego zadetka (V 41. minuti je s prekrškom preprečil dosego zadetka, ko ga je 
igralec že preigral ga je prijel za telo in preprečil njegovo pot proti golu.), po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
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3. ČLANSKA LIGA, 2. KROG, 29. 8. 2015 

 
 
 

Starše – Železničar MB 
 
K - 22/1516 
 
Izključen igralec Novak Potisk Matjaž, NK Železničar MB, se zaradi ponovljenega 
prekrška (vlečenje in brezobzirna igra) , po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K - 23/1516 
 
NK Starše 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. 
 
Kipertrans Hoče – Akumulator 
 

K - 24/1516 
 
Izključen igralec Hutmajer Boštjan, NK Akumulator, se zaradi prekrška nasilnega 
obnašanja (V 17. minuti je z nogo namerno brcnil nasprotnega igralca pod kolenom, 
ko se nista borila za žogo. Brco je izvedel po prepiru z nasprotnim igralcem, 
intenziteta pa je bila srednja, zaradi česar je igralec nadaljeval z igro.), po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih 
tekmah.  
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano opravičilo izključenega igralca in dejstvo, da je 
prekršek storil kot reakcijo na izzvano situacijo. Zaradi tega je bila kazen izrečena v 
skladu s poglavjem I, odstavek B, točko 3 v povezavi s poglavjem IV, točko 2 
Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja tekmovanj NZS.  
 
AJM Kungota – FC Prepolje 
 

K - 25/1516 
 
Izključen igralec Repolusk Tomaž, NK AJM Kungota, se zaradi prekrška v čisti 
situaciji za dosego zadetka (V 14. 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 - 26/1516 
 
Izključen igralec Ragolič Mitja, NK AJM Kungota, se zaradi odrivanja in udarjanja 
pomočnika sodnika (V 90. minuti je glavni sodnik dosodil prosti udarec za JAM 
Kungota, zaradi prekrška na razdalji 30 m od vrat Prepolj. Pri postaviti t.i. živega zidu 
igralcev Prepolj, se je med igralce Prepolj postavil igralec AJM Kungota št. 3 Ragolič, 
ki je med postavljanjem živega zidu z nogo, močno, v stegensko mišico brcnil enega 



izmed igralcev Prepolj. Prekršek je videl pomočnik sodnika, ki je to signaliziral 
glavnemu sodniku. Glavni sodnik situacije ni videl, zaradi česar se je posvetoval s 
pomočnikom sodnika. Pri tem je nastala konfrontacija med več igralci. V gneči je 
igralec Prepolj št. 2 nešportno odrinil igralca Kungote. 
  
Po posvetu med glavnim sodnikom in pomočnikom, je glavni sodnik k sebi poklical 
igralca Prepolj št. 2 in igralca AJM Kungota št. 3 Ragoliča. Igralcu Prepolj je pokazal 
opomin - rumeni karton, Ragoliča pa je izključil z rdečim kartonom. Ragolič se z 
odločitvijo sodnika ni strinjal in je zoper njo protestiral, zatem pa stekel do pomočnika 
sodnika, katerega je najprej silovito odrinil z rokami v prsa, zatem pa z nogo močno 
brcnil – udaril v predel ramena. Zaradi fizičnega napada se je pomočnik sodnika 
umaknil proti prostoru za delegata, kljub temu pa je Ragolič še poskušal napasti 
sodnika, vendar so nadaljnje obračunavanje preprečili njegovi soigralci. Sodnik je pri 
tem utrpel vidne telesne poškodbe – oteklino in rdečino poškodovanega dela telesa, 
zaradi česar je kasneje iskal zdravniško pomoč. Po napadu na pomočnika sodnika je 
glavni sodnik tekmo prekinil. Med potjo proti uradnim prostorom je izključeni igralec 
grozil sodnikom, da naj poskušajo prijaviti dogodek, če si upajo.), po 18. čl., v skladu 
z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za obdobje pet (5) let, t. j. do 2. 9. 
2020. 
 
Kazen je bila izrečena v skladu s poglavjem I, odstavek F, točko 1 in 2 Splošnih 
navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja tekmovanj NZS. Ob tem je bilo 
upoštevano dejstvo, da izključeni igralec ni podal zagovora, se ni opravičil za dejanje 
in da je potrebno storilcem najhujših prekrškov preprečiti ponovitev prekrška za 
najdaljši možni čas. Takšen namen kaznovanja je možno doseči le z izrekom 
najstrožje kazni.  
 
K - 27/1516 
 
NK AJM Kungota 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. 
 
K - 28/1516 
 
Izključen igralec Gashi Labinot, FC Prepolje, se zaradi ponovljenega prekrška 
(ugovarjanje in nešportno odrivanje) , po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K - 29/1516 
 
Izključen igralec Zaradija Tomo, FC Prepolje, 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 - 30/1516 
 
FC Prepolje je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov in dva rdeča kartona, kar 
je kršitev 22. člena DP. Na podlagi četrte alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so 
dolžni plačati 83,00 € denarne kazni. 
 

 



MLADINSKA LIGA, 1. KROG, 29. 8. 2015 

 
 
Šentjanž Starše – Radlje 
 
K - 31/1516 
 
NK Radlje se zaradi prekrška neizpolnitve obveznosti v povezavi s tekmo (na  tekmi 
so nastopili z devetimi igralci in brez trenerja), kar je prekršek po 25. čl. DP, na 
podlagi 9. čl. DP kaznuje z opominom. 
 
 
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 
 
 


