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SKLEPI  

Namestnika disciplinskega sodnika  
TL 2015/2016 

 
2. ČLANSKA LIGA, 10. KROG, 24.10. 2015 

 

Rače – Gostilna Lobnik Slivnica 
 
K- 137/1516  

 
Na podlagi 29. čl. DP se uvede disciplinski postopek zoper igralca Uroš Predana, NK 
Gostilna Lobnik Slivnica, zaradi suma storitve prekrška nešportnega vedenja do 

sodnika pomočnika po 18. čl. DP, ker naj bi po končani tekmi z vodo polil sodnika 
pomočnika. Prijavljeni igralec ima v skladu z DP pravico podati izjavo v času 48 ur po 
prejemu sklepa. 

 
1. ČLANSKA LIGA, 11. KROG, 31. 10. 2015 

 

Peca – Korotan Prevalje 
 
K - 138/1516  

 
NK Peca je na tekmi članov prejela 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 - 139/1516  

 
NK Korotan Prevalje 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. 
 
K - 140/1516 

  
Na podlagi 29. čl. DP se uvede disciplinski postopek zoper NK Peca, zaradi suma 
storitve prekrška iz 25. čl. DP, ker so slabo organizirali tekmo. Na podlagi prijave 

sodnika je v 86. minuti med konfrontacijo med igralci obeh ekip prišlo na igrišče pri 
golu približno 10 gledalcev, ki so se vmešali v konfrontacijo z igralci, vendar do 
fizičnega obračunavanja z igralci in sodniki ni prišlo. Na igrišče sta prišla dva redarja, 

ki sta vzpostavila red in gledalci so zapustili igrišče. Tekma je bila prekinjena 2 
minuti. V skladu s 30 čl. DP ima klub v postopku pravico podati pisni zagovor v času 
48 ur. 

mailto:info@mnzveza-mb.si
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Brunšvik  :  Paloma 
 

ZK - 141/1516 
 
NK Brunšvik se zaradi prekrška neizpolnitve obveznosti v povezavi s tekmo (na tekmi 

ni zagotovil zadostnega števila redarjev (prisoten samo 1(eden) redar) in vozila za 
nujni prevoz do ustrezne zdravstvene ustanove), kar je prekršek po 25. čl. DP, na 
podlagi 9. čl. DP kaznuje z opominom.  

 
Fram  :  Marles hiše 
 

ZK - 142/1516 
 
NK Fram se zaradi prekrška neizpolnitve obveznosti v povezavi s tekmo (na tekmi ni 

zagotovil zadostnega števila redarjev (prisotna samo 2 (dva) redarja) in vozila za 
nujni prevoz do ustrezne zdravstvene ustanove), kar je prekršek po 25. čl. DP, na 
podlagi 9. čl. DP kaznuje z opominom 

 
 

2. ČLANSKA LIGA, 11. KROG, 31.10. 2015 

 
Slovenj Gradec - Duplek 

 

K - 143/1516 
  
Na podlagi 29. čl. DP se uvede disciplinski postopek zoper NK Slovenj Gradec, 

zaradi suma storitve prekrška iz 25. čl. DP, ker so slabo organizirali tekmo. Na tekmi 
niso imeli organizirane varnostne službe (ni bilo niti enega redarja), za kar so imeli 
sodniki velike probleme pri odhodu z igrišča do garderob in kasneje pri odhodu iz 

stadiona. V skladu s 30 čl. DP ima klub v postopku pravico podati pisni zagovor v 
času 48 ur. 
 

K - 144/1516  
 
V skladu z 29. čl. DP se na podlagi poročila glavnega sodnika in sodnika pomočnika 

uvede disciplinski postopek zoper igralca Danijel Gabrovec, NK Slovenj Gradec, 
zaradi suma storitve prekrška po 18. čl. DP, saj naj bi na tekmi v 56. minuti po 
izključitvi zaradi drugega opomina in posledično prejetega rdečega kartona, približal 

glavnemu sodniku, ga pljunil v obraz in stopil na desno nogo (nart) in ga ponovno 
pljunil v obraz. Po izključitvi igralec ni želel zapustiti igrišča in je sodniku grozil in ga 
žalil. Ko so bili sodniki v garderobi je izključeni sodnik prišel trkati na okno in še 

naprej grozil. Igralcu se v skladu s 34. čl. DP izreče suspenz.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 



3. ČLANSKA LIGA, 11. KROG, 31.10. 2015 
 

Jurovski dol  :  DNK Atletiko 

 
ZK - 145/1516 
 

NK Jurovski dol se zaradi prekrška neizpolnitve obveznosti v povezavi s tekmo (na 
tekmi ni zagotovil zadostnega števila redarjev (prisotna samo 2 (dva) redarja), kar je 
prekršek po 25. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP kaznuje z opominom 

 
 

STAREJŠI  CICIBANI 1 
Fram  :  Marles hiše 

 
ZK - 146/1516 
NK Fram se zaradi prekrška neizpolnitve obveznosti v povezavi s tekmo (na tekmi so  

nastopili s premajhnim številom igralcev (šestimi igralci), kar je prekršek po 25. čl. 
DP, na podlagi 9. čl. DP kaznuje z opominom 
 

MLAJŠI   CICIBANI 
 
NK Maribor 2 

 
K - 147/1516  
 

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. 77/1516 se NK Maribor 2 
zaradi prekrška neprihoda na turnir, ki je bil v Brunšviku organiziran v soboto, 3. 10. 
2015, kar je kršitev 25. člena DP v skladu z 8.čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 100 

€.  
 
Na podlagi 15. čl. DP se izvršitev kazni pogojno odloži do 30.6.2016, če v tem času 

ne bodo storili podobnega ali težjega prekrška. 
 
NK Maribor 3 

 
K - 148/1516  
 

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. 78/1516 se NK Maribor 3  
zaradi prekrška neprihoda na turnir, ki je bil v Sladkem vrhu organiziran v soboto, 
21.10.2015, kar je kršitev 25. člena DP v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno 

kaznijo 100 €.  
 
Na podlagi 15. čl. DP se izvršitev kazni pogojno odloži do 30.6.2016, če v tem času 
ne bodo storili podobnega ali težjega prekrška. 

 
NK Marcos Tavares 
 

K - 149/1516  
 
Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. 79/1516 se NK Marcos 

Tavares zaradi prekrška neprihoda na turnir, ki je bil v Sladkem vrhu organiziran v 
soboto, 21.10.2015, kar je kršitev 25. člena DP v skladu z 8. čl. DP kaznuje z 
denarno kaznijo 100 €.  



 
Na podlagi 15. čl. DP se izvršitev kazni pogojno odloži do 30.6.2016, če v tem času 
ne bodo storili podobnega ali težjega prekrška. 
 

NK Dravograd 
 
K - 150/1516  

 
Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. 80/1516 se NK Dravograd  
zaradi prekrška neprihoda na turnir, ki je bil v Črni na Koroškem organiziran v 

nedeljo, 18. 10. 2015, kar je kršitev 25. člena DP v skladu z 8. čl. DP kaznuje z 
denarno kaznijo 100 €.  
 

Na podlagi 15. čl. DP se izvršitev kazni pogojno odloži do 30.6.2016, če v tem času 
ne bodo storili podobnega ali težjega prekrška. 
 

 
 

SUSPENZ 
 
NK Radlje  

 
K- 151/1516  
  

Na podlagi drugega odstavka 36. čl. DP se izreka suspenz NK Radlje zaradi 
neplačanih finančnih obveznosti do sodnikov in delegata  z naslednjih tekem:  
- 6. krog Mladine (odigrano 4.10.2015) med ekipama NK Radlje in NK Rače;  

- 5. krog Starejši dečki 1 (odigrano 30. 9. 2015) med ekipama NK Radlje in  
      NŠ  Dobrovce/Miklavž.  
Suspenz za ta prekršek se začne od 12.11.2015 in traja dokler suspendirani ne 

dokaže, da so denarne obveznosti plačali.  
 
V skladu z 8. odstavkom 39. člena pritožba zoper ta sklep o suspenzu ni dovoljena.  
 

 

NK Rošnja Loka 
 
K- 152/1516  

  
Na podlagi drugega odstavka 36. čl. DP se izreka suspenz NK Rošnja Loka zaradi 
neplačanih finančnih obveznosti do sodnikov  z naslednje tekme:  

- 3. krog 2. Članske lige (odigrano 5. 9. 2015) med ekipama NK Rošnja Loka in  
      NK Radvanje.  
Suspenz za ta prekršek se začne od 12.11.2015 in traja dokler suspendirani ne 

dokaže, da so denarne obveznosti plačali.  
 
V skladu z 8. odstavkom 39. člena pritožba zoper ta sklep o suspenzu ni dovoljena.  
 

 
 
 

 
 



NK Kovinar Tezno 
 
K- 153/1516  

  
Na podlagi drugega odstavka 36. čl. DP se izreka suspenz NK Kovinar Tezno zaradi 
neplačanih finančnih obveznosti do sodnikov  z naslednje tekme:  

- 6. krog 2. Članske lige (odigrano 26. 9. 2015) med ekipama NK Kovinar Tezno in  
      NK Marjeta.  
Suspenz za ta prekršek se začne od 12.11.2015 in traja dokler suspendirani ne 

dokaže, da so denarne obveznosti plačali.  
 
V skladu z 8. odstavkom 39. člena pritožba zoper ta sklep o suspenzu ni dovoljena.  
 

 
NK MB Tabor 
 

K - 154/1516  
  
Na podlagi drugega odstavka 36. čl. DP se izreka suspenz NK MB Tabor zaradi 

neplačanih finančnih obveznosti do sodnika  z naslednje tekme:  
- 6. krog Starejši dečki 2 (odigrano 4. 10. 2015) med ekipama NK MB Tabor 2 in  
      NK Rače.  

Suspenz za ta prekršek se začne od 12.11.2015 in traja dokler suspendirani ne 
dokaže, da so denarne obveznosti plačali.  
 

V skladu z 8. odstavkom 39. člena pritožba zoper ta sklep o suspenzu ni dovoljena.  
 
 

NK Železničar MB 
 
K- 156/1516  

  
Na podlagi drugega odstavka 36. čl. DP se izreka suspenz NK Železničar MB zaradi 
neplačanih finančnih obveznosti do sodnikov in delegata  z naslednjih tekem:  

- 3. krog 3. Članske lige (odigrano 5. 9. 2015) med ekipama NK Železničar MB in  

      NK AJM  Kungota;  

- 6. krog 3. Članske lige (odigrano 26. 9. 2015) med ekipama NK Železničar MB in  
      NK JOCO Jakob.  

Suspenz za ta prekršek se začne od 12.11.2015 in traja dokler suspendirani ne 
dokaže, da so denarne obveznosti plačali.  
 

V skladu z 8. odstavkom 39. člena pritožba zoper ta sklep o suspenzu ni dovoljena.  
 
 

OSTALE   ZADEVE 
 
K- 157/1516  

 
Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. 60/1516 se glavni sodnik Jure 
Hrvacki, ki je v skladu s sklepom IO MNZM z 20. Korespondenčne seje na tekmi 11. 

kroga med ekipama Slovenj Gradec in Duplek opravljal tudi funkcijo delegata, zaradi 
neizpolnjevanja obveznosti do MNZM ( v  skladu s 24. čl. TP MNZM na naslov oz. 



sedež MNZM ni dostavil originalnega zapisnika o tekmi (1. in 2. list), podpisanega 
obrazca za Fair play, podpisanega Poročila delegata o organizaciji tekme in 
podpisanega Poročila o izključitvi in incidentu), kar je prekršek po 24. členu DP, se 

na podlagi 8. člena DP kaznuje z opominom. 
 
K- 158/1516  

 
Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. 61/1516 se glavni sodnik Mitja 
Jeseničnik Kotnik, ki je v skladu s sklepom IO MNZM z 20. Korespondenčne seje na 

tekmi 11. kroga med ekipama Pohorje in Asfalt. Brus Malečnik opravljal tudi funkcijo 
delegata, zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZM ( v  skladu s 24. čl. TP MNZM 
na naslov oz. sedež MNZM ni dostavil originalnega zapisnika o tekmi (1. in 2. list), 

izpolnjenega in podpisanega obrazca za Fair play in  izpolnjenega in podpisanega 
Poročila delegata o organizaciji tekme), kar je prekršek po 24. členu DP, se na 
podlagi 8. člena DP kaznuje z opominom. 

 
K- 159/1516  
 

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. 62/1516 se glavni sodnik 
Gregor Jager, ki je v skladu s sklepom IO MNZM z 20. Korespondenčne seje na 
tekmi 11. kroga med ekipama Rošnja Loka in Rače opravljal tudi funkcijo delegata, 

zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZM ( v  skladu s 24. čl. TP MNZM na naslov 
oz. sedež MNZM ni dostavil originalnega zapisnika o tekmi (1. in 2. list), izpolnjenega 
in podpisanega obrazca za Fair play in  izpolnjenega in podpisanega Poročila 

delegata o organizaciji tekme), kar je prekršek po 24. členu DP, se na podlagi 8. 
člena DP kaznuje z opominom. 
 

K- 160/1516  
 
Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. 63/1516 se glavni sodnik Sašo 

Šilec, ki je v skladu s sklepom IO MNZM z 20. Korespondenčne seje na tekmi 11. 
kroga med ekipama Jurovski dol in DNK Atletiko opravljal tudi funkcijo delegata, 
zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZM ( v  skladu s 24. čl. TP MNZM na naslov 

oz. sedež MNZM ni dostavil originalnega zapisnika o tekmi (1. in 2. list), izpolnjenega 
in podpisanega obrazca za Fair play in  izpolnjenega in podpisanega Poročila 
delegata o organizaciji tekme), kar je prekršek po 24. členu DP, se na podlagi 8. 

člena DP kaznuje z opominom. 
 
K- 161/1516  

 
Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. 64/1516 se glavni sodnik 
Andrej Omerzel, ki je v skladu s sklepom IO MNZM z 20. Korespondenčne seje na 

tekmi 11. kroga med ekipama ZU-VIL Brunšvik in Paloma opravljal tudi funkcijo 
delegata, zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZM ( v  skladu s 24. čl. TP MNZM 
na naslov oz. sedež MNZM ni dostavil originalnega zapisnika o tekmi (1. in 2. list),  

podpisanega obrazca za Fair play in  podpisanega Poročila delegata o organizaciji 
tekme), kar je prekršek po 24. členu DP, se na podlagi 8. člena DP kaznuje z 
opominom. 

 
 
 

 



K- 162/1516  
 
Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovan j št. 65/1516 se glavni sodnik 

Sanel Džambić, ki je v skladu s sklepom IO MNZM z 20. Korespondenčne seje na 
tekmi 11. kroga med ekipama Akumulator in Kipertrans Hoče opravljal tudi funkcijo 
delegata, zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZM ( v  skladu s 24. čl. TP MNZM 

na naslov oz. sedež MNZM ni dostavil originalnega zapisnika o tekmi (1. in 2. list),  
podpisanega obrazca za Fair play in  podpisanega Poročila delegata o organizaciji 
tekme), kar je prekršek po 24. členu DP, se na podlagi 8. člena DP kaznuje z 

opominom. 
 
 

K- 163/1516  
 
Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. 66/1516 se glavni sodnik Miha 

Kamplet, ki je v skladu s sklepom IO MNZM z 20. Korespondenčne seje na tekmi 11. 
kroga med ekipama Fram in Marles hiše opravljal tudi funkcijo delegata, zaradi 
neizpolnjevanja obveznosti do MNZM ( v  skladu s 24. čl. TP MNZM na naslov oz. 

sedež MNZM ni dostavil originalnega zapisnika o tekmi (1. in 2. list)), kar je prekršek 
po 24. členu DP, se na podlagi 8. člena DP kaznuje z opominom. 
 

K- 164/1516  
 
Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. 67/1516 se glavni sodnik Jure 

Kunc, ki je v skladu s sklepom IO MNZM z 20. Korespondenčne seje na tekmi 11. 
kroga med ekipama Tehnotim Pesnica in Energotim Miklavž opravljal tudi funkcijo 
delegata, zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZM ( v  skladu s 24. čl. TP MNZM 

na naslov oz. sedež MNZM ni dostavil izpolnjenega in podpisanega Poročila 
delegata o organizaciji tekme), kar je prekršek po 24. členu DP, se na podlagi 8. 
člena DP kaznuje z opominom. 

 
K- 165/1516  
 

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. 68/1516 se glavni sodnik Uroš 
Rađevič, ki je v skladu s sklepom IO MNZM z 20. Korespondenčne seje na tekmi 11. 
kroga med ekipama Gost. Lobnik Slivnica in Radvanje opravljal tudi funkcijo 

delegata, zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZM ( v  skladu s 24. čl. TP MNZM 
na naslov oz. sedež MNZM ni dostavil izpolnjenega in podpisanega obrazca za Fair 
play in  izpolnjenega in podpisanega Poročila delegata o organizaciji tekme), kar je 

prekršek po 24. členu DP, se na podlagi 8. člena 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. 

 

       Namestnik disciplinskega sodnika 
                 Boris TOPLAK, l. r. 


