
 

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA 

MARIBOR 
 

Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 MARIBOR 
 

tel.: 02/250-99-90;  02/250-99-99 
                   faks: 02/250-99-91; 02/250-99-98 

 
 

 

TRR: 0451-5000-0616-361, davčna številka: 54656567 
matična številka: 5011043, šifra dejavnosti: 93.120 

e-pošta: mnzm-mb@siol.net,  info@mnzveza-mb.si, 
http://www.mnzveza-mb.si 

 

 

Maribor, 17. 10. 2012 

 

SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

 

Člani 1, 8. krog, 13. – 14. 10. 2012 

NK ZU-VIL Brunšvik : Rače 

 

K 94/1213 

NK Rače je na tekmi članov prejel šest 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. 

 

K 95/1213 

 

Igralec Kovačič Nejc, NK Rače, je bil izključen zaradi dveh opominov (dvakrat brezobzirna 

igra), kar je prekršek po 19. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s prepovedjo 

nastopanja na eni (1) prvenstveni tekmi. 

NK Gost. Lobnik Sliv. : DTV Partizan Fram  

K 96/1213 

ŠD  Slivnica  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, 13 10. 2012 

NK Cerkvenjak : Lenart 

 

K 97/1213 

 

Igralec Kresal Klemen, NK Cerkvenjak, je bil izključen zaradi dveh opominov (dvakrat 

brezobzirna igra), kar je prekršek po 19. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na eni (1) prvenstveni tekmi. 

 



K 98/1213 

 

Uradna oseba Zoran Ahmetovič, NK Lenart, ki je bil na tekmi v vlogi predstavnika ekipe, je 

bil odstranjen s tehničnega prostora zaradi ponovnega protestiranja in nešportnega 

ugovarjanja pomočniku sodnika, kar je prekršek po 24. členu DP, se na podlagi 8. člena DP 

kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na eni (1) 

prvenstveni tekmi. 

NK Marles hiše : Korotan Prevalje  

K 99/1213 

 

Uradna oseba Špindler Bogomir, NK Marles hiše, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja, je bil 

odstranjen s tehničnega prostora zaradi ponovnega protestiranja in nešportnega ugovarjanja 

pomočniku sodnika, kar je prekršek po 24. členu DP, se na podlagi 8. člena DP kaznuje s 

prepovedjo dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na eni (1) prvenstveni tekmi. 

 

Kadeti, 7. krog, 13. 10. 2012 

NK Kovinar Tezno : Šmarje pri Jelšah 

K 100/1213 

 

Igralec Veber Aleks, NK Šmarje pri Jelšah, je bil izključen zaradi dveh opominov (dvakrat 

brezobzirna igra), kar je prekršek po 19. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na eni (1) prvenstveni tekmi. 

NK Slivnica : Duplek  

K 101/1213 

 

Uradna oseba Vršič Andrej, NK Duplek, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja, je bil odstranjen s 

tehničnega prostora zaradi protestiranja na sodniške odločitve in verbalnih žalitev sodnice, kar 

je prekršek po 24. členu DP, se na podlagi 8. člena DP kaznuje s prepovedjo dostopa do 

garderob in uradnega tehničnega prostora na treh (3) prvenstvenih tekmah. 

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano pojasnilo kaznovanega trenerja. Zagovor pa se odstopi 

MDNS Maribor. 

 

Starejši dečki, 6. krog, 13. 10. 2012 

NK Slivnica : ZU-Vil Brunšvik 

 

K 102/1213 

 

Igralec Pregl Tilen, NK ZU-Vil Brunšvik, je bil izključen zaradi dveh opominov (dvakrat 

brezobzirna igra), kar je prekršek po 19. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na eni (1) prvenstveni tekmi. 

 

 

 

 



Starejši dečki 6. krog, 7 . 10. 2012 

NK Paloma : Marles hiše 
 

K 103/1213 

 

NK Paloma, v povezavi s tekmo ni izpolnila obveznosti, kar je kršitev 25. člena DP, se na 

podlagi 8. člena DP kaznuje z opominom.   

Za tekmo niso zagotovili zadostnega števila igralcev.  

 

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU 

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR  za vse pritožbe in mora biti 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 /39. 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 

 

 

 

 

 

 


