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SKLEPI 

disciplinskega sodnika 
TL 2015/2016 

 

 
1. ČLANSKA LIGA, 9. KROG, 28. 11. 2015 

 

 
Fram - Pohorje 
 

K - 195/1516 
 
Izključen igralec Veber Žan, NK Fram, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego 

zadetka in žaljivega komentiranja sodniške odločitve ob odhodu z igrišča (V 67. 
minuti je s prekrškom preprečil dosego zadetka, ko se je nasprotni igralec nahajal v 
položaju, da bi lahko dosegel zadetek.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.  
 
K - 196/1516 

 
Izključen igralec Kozar Jan, NK Pohorje, se zaradi prekrška nasilnega vedenja (V 88. 
je po prekršku nad njim pristopil do nasprotnega igralca in ga nešportno odrinil z 

glavo.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh 
(2) zaporednih tekmah. 
 

Pri izreku je bila upoštevana okoliščina, da se je za storjen prekršek opravičil in 
športno zapustil igrišče.  
 

Korotan Prevalje - Paloma 
 

K - 197/1516 

 
Izključen igralec Rošker Žan, NK Paloma, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 
dosego zadetka (V 26. minuti je s prekrškom spotikanja preprečil dosego zadetka.), 

po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi. 
 

 

mailto:info@mnzveza-mb.si
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Asfalterstvo Brus Malečnik – ZU-VIL Brunšvik 
 

K - 198/1516 
 
Izključen igralec Fanedl Andrej, NK Asfalt. Brus Malečnik, 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 - 199/1516 
 
Izključen igralec Bohl Jože, NK ZU-VIL Brunšvik, se zaradi prekrška nešportnega-
žaljivega vedenja do sodnika (V 57. minuti je v bližini sredine igrišča protestiral zoper 
odločitev sodnika, ker ni dosodil domnevnega prekrška nad njim. Pri tem je pljunil ob 

tla in žaljivo komentiral odločitev sodnika, ki ga je zato izključil z rdečim kartonom.), 
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 poročilo sodnika in izjava izključenega igralca iz 
katere izhaja, da se za prekršek opravičuje in ga obžaluje. 

 
K - 200/1516 
 

Izključen igralec Frlež Alen, NK ZU-VIL Brunšvik, se zaradi prekrška nasilne igre (V 
83. minuti je po tem, ko je oddal žogo stekel do nasprotnega igralca in nanj vpil, ker 
je menil, da je nad njim storil prekršek. Med tem ga je odrinil z rokami v predel prsi.) , 

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 poročilo sodnika, priznanje, obžalovanje in 
opravičilo izključenega igralca za storjen prekršek. Iz le teh izhaja, da je igrišče 
zapustil športno in da se je z NK Malečnik dogovoril za ureditev vrat (v garderobi pa 

je namreč poškodoval vrata). V tej povezavi je pojasnilo posredoval tudi NK 
Malečnik. Iz pojasnila izhaja, da se jim je Frlež opravičil za škodo in jo bo sam 
poravnal z njimi in da zato ni potrebno odškodninsko ukrepanje disciplinskega 

sodnika.  
 
K - 201/1516 

 
NK ZU-VIL Brunšvik 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. 
 
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 


