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Maribor, 29.10.2015 

SKLEPI  
Namestnika disciplinskega sodnika  

TL 2015/2016 

 
1. ČLANSKA LIGA, 10. KROG, 24. 10. 2015 

 

Marles hiše - Paloma 
 

K - 125/1516  

Izključen igralec Rene Roškar, NK Paloma, se zaradi ponovljenega prekrška (izguba 
igralnega časa in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 
Fram  :  Tehnotim Pesnica 
 

K-126/1516 
Izključen igralec Andrej Paradiž, NK Tehnotim Pesnica, 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. 
 

2. ČLANSKA LIGA, 10. KROG, 24., 25.10. 2015 

 
Kovinar Tezno - Radvanje 

 

K – 127/1516  
 
Izključen igralec Miha Hiršman, NK Radvanje, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 

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

 
AquaSystems Dogoše  -  Slovenj Gradec 

 

K - 128/1516  
 
Izključen igralec Marko Popovič, NK Slovenj Gradec, se zaradi prekrška žalitev 

pomočnika sodnika  (V 90. minuti je žalil pomočnika sodnika), po 18. čl., v skladu z 8. 
in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi 
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Rače – Gostilna Lobnik Slivnica 
 

K - 129/1516  

 
V skladu z 29. čl. DP se na podlagi poročila glavnega sodnika uvede disciplinski 
postopek zoper igralca Razboršek Aleša, NK Gostilna Lobnik Slivnica, zaradi suma 

storitve prekrška po 18. čl. DP, saj naj bi na tekmi v 82. minuti po izključitvi zaradi 
drugega opomina in posledično prejetega rdečega kartona, grozil z fizičnim 
obračunavanjem glavnemu sodniku (večkrat zamahnil z roko proti sodniku), se po 

izključitvi nešportno vedel in po končani tekmi pred garderobami pljunil glavnega 
sodnika v obraz. Igralcu se v skladu s 34. čl. DP izreče suspenz.  

 

Oba pomočnika sodnika omenjene tekme se poziva, da podata izjavi v povezavi z 
dogodki na omenjeni tekmi. Izjavi naj dostavita na MNZ Maribor v času 48 ur. 
 

K - 130/1516 
  
Na podlagi 29. čl. DP se uvede disciplinski postopek zoper NK Rače, zaradi suma 

storitve prekrška iz 25. čl. DP, ker so slabo organizirali tekmo. Niso imeli organizirane 
varnostne službe in zaradi pitja alkoholnih pijač gledalcev med tekmo in po tekmi iz  
trde embalaže. Na podlagi prijave sodnika je bilo do sedaj ugotovljeno, da naj bi 

gledalci med tekmo na tribuni bili vinjeni in v roki držali alkoholne pijače v trdi 
embalaži in grobo žalili sodnike in po koncu tekme prišli do slačilnice in tam verbalno 
žalili in grozili sodnikom in jih polili z vodo in pivom. To se je dogajalo vse do vstopa 

sodnikov v garderobe, ko so le ti poklicali policijo zaradi svoje varnosti. V skladu s 30 
čl. DP ima klub v postopku pravico podati pisni zagovor v času 48 ur. 

 

 
MLADINA,  9. KROG, 25.10.2015 

 

Paloma  - Šentjanž Starše 
 

K - 131/1516  

 
Izključen igralec Matic Dobnik, NK Šentjanž Starše, se zaradi prekrška udarjanja (V 
41. minuti je nešportno in namerno brcnil nasprotnega igralca, ki je ležal na tleh 

zaradi pravilnega drsečega štarta s katerim je povsem pravilno odvzel žogo 
nasprotnemu igralcu), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 

 
 

MLAJŠI DEČKI, 6. KROG, 3.10.2015 

 
Železničar MB  -  Pobrežje 
 

K - 132/1516  
 
NK Železničar MB se zaradi prekrška neizpolnitve obveznosti v povezavi s tekmo (na 

tekmi niso zagotovili 9 igralcev, ker so nastopili s samo sedmimi igralci), kar je 
prekršek po 25. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP kaznuje z opominom. 
 
 

 



 
OSTALE ZADEVE 

 

Jurovski dol 
 
K - 133/1516  
 

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. 51/1516 se NK Jurovski dol 
zaradi nastopanja igralca, ki ni imel pravice nastopiti, kar je prekršek po 25. členu 
DP, v skladu z 8. členom DP kaznuje z opominom.  

 
Na tekmi je za Jurovski dol nastopil Matej Breznik, ki je imel štiri rumene kartone.  
 

NK Peca 

 
K - 134/1516  
 

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. 47/1516 se NK Peca zaradi ne 
oddanega podpisanega prijavnega lista (turnir mlajših cicibanov v Dravogradu dne, 
13.9.2015), kar je prekršek po 25. čl. DP, v skladu z 8. členom DP izreče opomin. 
 

NK Lenart 
 
K - 135/1516  
 

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. 57/1516 se NK Lenart zaradi 
neprihoda na turnir najmlajših cicibanov, kar je prekršek po 25. čl. DP, (niso se 
udeležili turnirja v Malečniku, 18.10.2015), v skladu z 8. čl. DP izreče opomin.  
 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano pravočasno podano opravičilo o odsotnosti zaradi 
bolezni in premajhnega števila otrok. 
 

NK Pobrežje 
 
K - 136/1516  
 

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. 58/1516 se NK Pobrežje 
zaradi neprihoda na turnir najmlajših cicibanov, kar je prekršek po 25. čl. DP, (niso se 
udeležili turnirja v Malečniku, 18.10.2015), v skladu z 8. čl. DP izreče opomin.  

 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano pravočasno podano opravičilo o odsotnosti .  
 

 

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. 

 
           Namestnik disciplinski sodnik 

            Boris TOPLAK, l. r. 
 


