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SKLEPI 

disciplinskega sodnika 

TL 2015/2016 
 

 

1. ČLANSKA LIGA, 16. KROG, 2. 4. 2016 
 

Paloma - Miklavž 

 
K - 211/1516 
 

Izključen igralec Gorjup Tadej, NK Paloma, se zaradi ponovljenega prekrška 
(brezobzirna igra in nešportno oviranje vratarja), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 
K - 212/1516 
 

NK Paloma je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov in rdeč karton, kar je 
kršitev 22. člena DP. Na podlagi druge alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so 
dolžni plačati 62,00 € denarne kazni. 

 
 
 

2. ČLANSKA LIGA, 8. KROG, 2. in 3. 4. 2016 
 

Cerkvenjak – Slovenj Gradec 

 
K - 213/1516 
 

Izključen igralec Muratović Samir, NK Slovenj Gradec, se zaradi prekrška nasilne 
igre (V 90. minuti je je po prekršku nad njim prijel nasprotnega igralca za dres in se z 
njim prerival tako da sta padla po tleh.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 

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


Pri izreku kazni je bil upoštevano poročilo sodnika iz katerega izhaja olajševalna 
okoliščina, da je prekršek storil kot spontano reakcijo na prekršek storjen nad njim, 
da ni prišlo do udarjanja in da je po prejetem rdečem kartonu športno zapustil igrišče.  

 
K - 214/1516 
 

Izključen igralec Kobold Tilen, NK Slovenj Gradec, 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. 

 
K - 215/1516 
 

Izključen igralec Ploj David, NK Cerkvenjak, se zaradi prekrška nasilne igre (V 90. 
minuti je je po prekršku nad njim, kije bil storjen kot povračilni prekršek, prijel 
nasprotnega igralca za dres in se z njim prerival tako da sta padla po tleh.), po 18. 

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

Pri izreku kazni je bil upoštevano poročilo sodnika iz katerega izhaja olajševalna 
okoliščina, da je prekršek storil kot reakcijo na prekršek storjen nad njim, da ni prišlo 
do udarjanja, da se je po tekmi opravičili, obžaloval svoje dejanje, poslal pisno 

opravičilo in da je po prejetem rdečem kartonu športno zapustil igrišče.  
 
Radvanje – Marjeta 

 
K - 216/1516 
 

Izključen igralec Nerat Aljoša, NK Radvanje, se zaradi prekrška nasilne igre (V 31. 
minuti je v borbi za žogo startal od zadaj in pri tem zadel, v predel mišice na nogi, 
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. 
 
 

MLADINA, 10. KROG, 3. 4. 2016 
 
Jurovski dol – Cerkvenjak 

 
K - 217/1516 
 

Izključen igralec Virag David, NK Cerkvenjak, 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. 

 
Marles hiše – MB Tabor 
 

K - 218/1516 
 
Odstranjena uradna oseba Špindler Bogomir, NK Marles hiše, ki je bil na tekmi v 

vlogi trenerja, se zaradi ponovljenega prekrška (ugovarjanje in protestiranje), po 24. 
čl., v skladu z 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in uradnega 
tehničnega prostora na eni (1) zaporedni tekmi. 

 



K - 219/1516 
 
NK MB Tabor je na tekmi mladincev 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. 
 

STAREJŠI DEČKI 11. KROG, 3. 4. 2016 
 

Korotan Prevalje – NŠ Miklavž/Dobrovce 

 
K - 220/1516 
 

Izključen igralec Hasić Jasmin, NK Korotan Prevalje, se zaradi ponovljenega 
prekrška (protestiranje in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 
OSTALE ZADEVE 

 

Asfalti. Brus Malečnik – Marles hiše 
 
K - 209/1516 

 
Na podlagi 37. čl. DP se prijavljenega igralca Čirak Enver, NK Asfalt. Brus Malečnik, 
zaradi prekrška žaljivega in nasilnega vedenja do sodnika (Po končani tekmi je 

žaljivo odrinil in ogovoril sodnika pred garderobami s čemer je pri sodniku povzročil 
občutek ponižanosti. Ob zapuščanju športnega objekta pa je ponovno pristopil do 
istega sodnika in namerno brcnil v njegovo torbo.), po 18. čl. DP v skladu z 8. in 9. čl. 

DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za čas treh (3) mesecev, t.j. do 5. 7. 2016.  
 
Pri izreku kazni so bila upoštevana poročila sodnikov in zagovor igralca.  

 
ZVEZA: 
K - 210/1516 

 
Na podlagi 37. čl. DP se disciplinski postopek zoper NK Malečnik, zaradi suma 
storitve prekrška slabe organizacije tekme, ker do konca ni bilo poskrbljeno za 

varnost sodnikov, USTAVI. 
 
V postopku je bilo ugotovljeno, da je klub ustrezno organiziral redarsko službo, ki so 

jo opravljali reditelji in gasilci, ki pa v trenutku kršitve niso mogli drugače reagirati. 
 
Pri odločanju je bilo upoštevano dodatno pojasnilo sodnika in kluba v postopku.  

 
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 


