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Maribor, 9. 9. 2015 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

TL 2015/2016 
 

 
1. ČLANSKA LIGA, 3. KROG, 5. 9. 2015 

 
 
Pohorje - Korotan Prevalje 
 
K - 35/1516 
 
Izključen igralec Jarc Rok, NK Pohorje, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego 
zadetka (V 23. 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. 
 
 

2. ČLANSKA LIGA, 3. KROG, 5. 9. 2015 
 
Gostilna Lobnik Slivnica  - Kovinar Tezno  
 
K - 36/1516 
 
Izključen igralec Roškar Žan, NK Kovinar Tezno, 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. 
 
Rošnja Loka - Radvanje 
 
K - 37/1516 
 
NK Radvanje 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. 
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Slovenj Gradec - Marjeta 
 
K - 38/1516 
 
NK Marjeta 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. 
 
K – 39/1415 
 
Odstranjena uradna oseba Ornik Iztok, NK Marjeta, ki je bil v vlogi predstavnika 
ekipe, se zaradi stalnega ugovarjanja - komentiranja sodniških odločitev in 
nešportnega – žaljivega zapuščanja igrišča (V 44. minuti ga je glavni sodnik na 
podlagi prijave prvega pomočnika, zaradi stalnega ugovarjanja in komentiranja 
sodniških odločitev odstranil s tehničnega prostora. Ornik igrišča ni zapustil športno 
saj je s kršitvijo nadaljeval, pri tem pa je žalil sodnike.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. 
čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do uradnih prostorov na treh (3) zaporednih 
tekmah.  
 
 
AquaSystems Dogoše - Duplek 
 
K - 40/1516 
 
Izključen igralec Lobenwein Uroš, NK Duplek, 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 - 41/1516 
 
NK Duplek je na tekmi članov prejel pet rumenih in en rdeč karton, kar je kršitev 22. 
člena DP. Na podlagi druge alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 
62,00 € denarne kazni. 
 
 

3. ČLANSKA LIGA, 3. KROG, 5. 9. 2015 
 
 

Jurovski dol – Kipertrans Hoče 
 
K - 42/1516 
 
NK Kipertrans Hoče 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, 2. KROG, 5. 9. 2015 
 
 

MB Tabor – Šentjanž Starše 
 
K - 43/1516 
 
NK Šentjanž Starše se zaradi prekrška neizpolnitve obveznosti v povezavi s tekmo 
(na tekmi 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 


