
 

Brdo pri Kranju, 10.09.2019      
 

S K L E P I  DISCIPLINSKEGA SODNIKA O KAZNOVANJU  
 

Prvaliga Telekom Slovenije 2019/2020 
8. krog, 30.8.2019, 31.8.2019 in 1.9.2019 

 
Mitja KRIŽAN – BRAVO 5 TEKEM 
/izključitev – brcanje z uporabo prekomerne sile v predel glave nasprotnega igralca, s čimer je ogrozil njegovo 
fizično integriteto/ 
 
NK TRIGLAV KRANJ 300 € 
/nešportno vedenje več igralcev in uradne osebe – 2 rumena in 3 rdeči kartoni/ 
 
Kristjan ARH ČESEN – TRIGLAV KRANJ 1 TEKMA 
/2. opomin – brezobzirna igra/ 
 
Ožbej KUHAR – TRIGLAV KRANJ 1 TEKMA 
/izključitev – čista situacija/ 
 
Marko GAJIĆ – TRIGLAV KRANJ 1 TEKMA 
/2. opomin – vlečenje/ 
 
NK TABOR SEŽANA 300 € 
/nešportno vedenje več igralcev in uradne osebe – 4 rumeni kartoni in opomin uradni osebi/ 
 
NK TABOR SEŽANA 100 € 
/nešportno in neprimerno vedenje navijačev – žaljivo skandiranje navijačem nasprotne ekipe/ 
 
ŠD NK OLIMPIJA LJUBLJANA 300 € 
/nešportno vedenje več igralcev – 4 rumeni in rdeči karton/ 
 
ŠD NK OLIMPIJA LJUBLJANA 650 € 
/nešportno in neprimerno vedenje navijačev – prižiganje bakel na tribuni, metanje bakel iz ograjenega 
prostora, žaljivo skandiranje bivšemu igralcu kluba, predkaznovanost/ 
 
Tomislav TOMIĆ – OLIMPIJA LJUBLJANA 1 TEKMA 
/2. opomin – brezobzirna igra/ 
 
NK DOMŽALE 420 € 
/nešportno vedenje več igralcev in uradnih oseb – 4 rumeni kartoni, izključitev trenerja, opomin pomočniku 
trenerja in prijava športnega direktorja/ 
 
NK DOMŽALE 600 € 
/nešportno in neprimerno vedenje navijačev – metanje plastenk na igrišče, žaljivo skandiranje sodniku/ 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Simon ROŽMAN – DOMŽALE 1 TEKMA 
/izključitev – glasno protestiranje zoper sodniške odločitve in nedovoljena uporaba elektronske 
telekomunikacijske opreme/ 
 
Matej ORAŽEM – DOMŽALE 3 MESECE 
/prijava - nešportno in neetično vedenje do glavnega sodnika in pomočnika sodnika, fizični napad in nešportno 
ter neetično vedenje do dodatnih pomočnikov sodnika/ 
 
NK MARIBOR BRANIK 400 € 
/nešportno in neprimerno vedenje navijačev – žaljivo skandiranje navijačem nasprotne ekipe, 
predkaznovanost/ 
 

Nogometna zveza Slovenije 
Bojan Kitel l.r. 
Namestnik disciplinskega sodnika NZS 


