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SKLEPI 

disciplinskega sodnika 
TL 2015/2016 

 

 
1. ČLANSKA LIGA, 7. KROG, 3. 10. 2015 

 

 
Asfalt. Brus Malečnik – Korotan Prevalje 
 

K - 112/1516 
 
Izključen igralec Škofič Roki, NK Asfalt. Brus Malečnik, se zaradi prekrška udarjanja 

(V 92. minuti je z nogo močno brcnil nasprotnega igralca v nogo v predel golenice, ko 
žoga ni bila v igralni razdalji.) , po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  

 
 

2. ČLANSKA LIGA, 7. KROG, 3. 10. 2015 

 
 
Kovinar Tezno - Marjeta 

 
K - 113/1516 
 

Izključen igralec Jurič Angelo, NK Gostilna Lobnik Slivnica, se zaradi ponovljenega 
prekrška (brezobzirna igra in vlečenje) , po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 
Marjeta - Rače 
 

K - 114/1516 
 
Izključen igralec Kovačič Nejc, NK Rače, se zaradi ponovljenega prekrška (stalno 

kršenje pravil in brezobzirna igra) , 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
http://www.mnzveza-mb.si/


K - 115/1516 
 
Izključen igralec Žmegač Tadej, NK Rače, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 

dosego zadetka (V 74. minuti je s prekrškom v kazenskem prostoru preprečil dosego 
zadetka.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na 
eni (1) zaporedni tekmi.  

 
 
 

K - 116/1516 
 
NK Rače je na tekmi članov prejel dva rdeča karton, kar je kršitev 22. člena DP. Na 

podlagi tretje alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 62,00 € 
denarne kazni. 
 

 
3. ČLANSKA LIGA, 7. KROG, 4. 10. 2015 

 

Jurovski dol – FC Prepolje 
 
K - 117/1516 

 
FC Prepolje 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.  
 

MLADINA, 6. KROG, 2. 10. 2015 

 
 
Lenart - Malečnik 

 
K - 118/1516 
 

Izključen igralec Jež Niko, NK Malečnik, se zaradi prekrška udarjanja (V 89. minuti je 
z roko po obrazu udaril nasprotnega igralca in se po prejetem rdečem kartonu 
konfrontiral z nasprotnimi igralci, po tem pa igrišče zapustil športno.) , po 18. čl., v 

skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih 
tekmah.  
 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano pisno opravičilo igralca iz katerega izhaja, da je 
prekršek storil kot spontano reakcijo po prekršku nad njim, da je športno in takoj 
zapustil igrišče ter se zavedal nepravilnosti svojega ravnanja oziroma reakcije za kar 

se je opravičil. Ob tem je bilo upoštevano še poročilo  sodnika o izključitvi iz katerega 
prav tako izhaja, da ni šlo za naklepno storitev prekrška brez povoda in da so bile 
reakcije igralca posledica trenutne situacije ter da niso nastale posledice za zdravje 

oziroma je igralec  brez posledic nadaljeval z igro.  
 
 

 
 
 

 



Šentjanž Starše - Cerkvenjak 
 
K - 119/1516 

 
Izključen igralec Švarc Tjaš, NK Cerkvenjak, se zaradi ponovljenega prekrška 
(brezobzirna igra in konfrontacija z nasprotnim igralcem) , po 18. čl., v skladu z 8. in 

9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
MB Tabor – Jurovski dol 

 
K - 120/1516 
 

Izključen igralec Gliebe Tim, NK MB Tabor, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 
dosego zadetka (V 41. minuti je kot vratar s prekrškom v kazenskem prostoru 
preprečil dosego zadetka.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 

nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
 

 

STAREJŠI DEČKI-1, 6. KROG, 3. 10. 2015 
 
 

Jarenina/Pesnica – NŠ NK Radlje 
 
K - 121/1516 

 
Izključen igralec Skarlovnik Anže, NŠ NK Radlje, se zaradi ponovljenega prekrška 
(vlečenje in izguba igralnega časa), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 

MLADINSKI POKAL MNZM, 3. KORG, 30. 9. 2015 
 
 

Dravograd/SG-Maribor 
 
K - 122/1516 

 
Izključen igralec Osmić Adnan, NK Dravograd/SG, se zaradi ponovljenega prekrška 
(ugovarjanje 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 

 
2. ČLANSKA LIGA, 6 KROG, 26. 9. 2015 

 

 
Gostilna Lobnik Slivnica – Slovenj Gradec 
 

POPRAVEK 
K -103/1516 
 



NK Gostilna Lobnik Slivnica je na tekmi članov prejel šest rumenih in dva rdeča 
kartona, kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi četrte alineje, prvega odstavka, 22. 
člena DP so dolžni plačati 103,00 € denarne kazni.  

 
Popravek je bil izdan v zaradi napake (nepravilno evidentiranje kartonov) v zapisniku 
o tekmi. Delegatu tekme Ramšak Igorju se v skladu z 8. čl. DP zaradi tega izreka 

opozorilo.  
 
K - 123/1516 

 
Na podlagi ugotovitvenega sklepa VT 43/1516, je bil uveden disciplinski postopek 
zoper uradno osebo Novak Sašo, NK Rošnja Loka, ki je bil na tekmah 1., 2., in 3. 

kroga v vlogi trenerja in za to ni imel ustrezne licence, kar je prekršek po 24. čl. DP. 
Zaradi tega se Novaku na podlagi 8. čl. DP izrečen kazen prepoved sodelovanja v 
določenih dejavnostih – prepoved opravljanja funkcije trenerja za čas enega meseca. 

 
V skladu s 15. čl. DP se izvršitev kazni odloži za dobo enega (1) leta, t.j. do 7. 10. 
2016, pod pogojem, da v tem času ne bo storil podobnega ali težjega prekrška. 

 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano dejstvo, da delegati ne bi smeli dovoliti opravljanja 
funkcije uradne osebe - trenerja na nobeni tekmi, ker Novak ni imel izdane ustrezne 

licence. Zaradi tega se delegatom Damirju Jurencu, Ivan Kmetcu in Janezu Horvat  v 
skladu z 8. čl. DP izreka opozorilo.  
 

K - 124/1516 
 
NK Rošnja Loka se zaradi prekrška neizpolnitve obveznosti v povezavi s tekmo (na 

tekmi 1., 2., 3. in 4. kroga niso zagotovili trenerja z ustrezno licenco), 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 
 
 

 


