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MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA 
MARIBOR 

Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor 
Tel: 02/250-99-90  fax: 02/250-99-91 

02/250-99-99  fax: 02/250-99-98 
e-mail: mnzm-mb@siol.net 

info@mnzveza-mb.si http://www.mnzveza-mb.si 
 

TRR: 04515-0000616361  Davčna št.: 54656567 
 

SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 20. 10. 2010 
 

Člani 1, 9. krog, 16. in 17. 10. 2010 
 

NK S. Rojko Dobrovce : AJM Kungota 
K - 122/1011 
 
Izključenega igralca ISUFI Burim, S. Rojko Dobrovce, št. 1525, se zaradi prekrška v čisti 
situaciji za dosego zadetka, prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K - 123/1011 
 
Izključenega igralca MUDRI Mario, S. Rojko Dobrovce, št. 2430, se zaradi ponovljenega 
prekrška – 2 x javni opomin (vlečenje in brezobzirna igra), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 
9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K – 124/1011 
 
Ekipo S. Rojko Dobrovce se zaradi prejetih dveh rdečih kartonov na članski tekmi, prekršek 
po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 62 €. 
 
K - 125/1011 
 
Funkcionar RAGOLIČ Boštjan, ki je bil predstavnik AJM Kungota, je bil odstranjen s 
tehničnega prostora zaradi protestiranja in  komentiranja sodniške odločitve) ter grožnje 
sodniku, da ga po tekmi počakal, prekršek se po 23. čl., v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo opravljanja vseh funkcij za dobo enega (1) meseca, t.j. do 18.11.2010. 
 
K – 126/1011 
 
Ekipo AJM Kungota se zaradi prepozno oddanih športnih izkaznic, prekršek po 24. čl., v 
skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom in zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski 
tekmi za prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €.  
Izreče se skupna kazen 41. €. 
 

NK Rače : Starše 
 

K – 127/1011 
 
Ekipo Starše se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek po 22 čl., v 
skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €. 
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NK Vratko Dogoše : Tezno MB 

 
K – 128/1011 
 
Ekipo Tezno MB se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek po 22 
čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €. 
 
 

Člani 2, 8. krog, 16. in 17. 10. 2010 
 

NK Akumulator : A.B.T. Miklavž 
 
K - 129/1011 
 
Izključenega igralca GRUBER Mitja, Akumulator, št. 15407, se zaradi ponovljenega 
prekrška – 2 x javni opomin (ugovarjanje in brezobzirna igra), prekršek po 18. čl., v skladu z 
8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

NK Korotan : Atleti&CO-Maribor 
 
K - 130/1011 
 
Izključenega igralca PJEVIĆ Sašo, Atleti&CO Maribor, št. 82516, se zaradi nasilne igre, 
(z rokami odrinil nasprotnika, ko se nista borila za žogo), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 
9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano tudi opravičilo.  
 

Kadeti, 9. krog, 16. 10. 2010 
 

NK Radvanje : ZU-VIL Brunšvik 
 
K - 131/1011 
 
Izključenega igralca ŠKOF Tomaž, Radvanje, št. 63817, se zaradi ponovljenega prekrška – 
2 x javni opomin (spotikanje in brezobzirna igra), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 
DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

NK Radlje : Pobrežje Gradis 
 
K - 132/1011 
 
Izključenega igralca VADAT Mustafa, Pobrežje Gradis, št. 68296, se zaradi ponovljenega 
prekrška – 2 x javni opomin (ugovarjanje in brezobzirna igra), prekršek po 18. čl., v skladu z 
8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K - 133/1011 
 
Izključenega igralca BESLIMI Ramadan, Pobrežje Gradis, št. 75450, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (ugovarjanje in stalno kršenje pravil), prekršek po 
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18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni 
tekmi. 
 
K - 134/1011 
 
Izključenega igralca MRAVLJAK Jernej, Radlje, št. 72411, se zaradi ponovljenega 
prekrška – 2 x javni opomin (vlečenje in brezobzirna igra), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 
9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 

Starejši dečki, 8. krog, 17. 10. 2010 
 

NK Radvanje : ZU-VIL Brunšvik 
K - 135/1011 
 
Izključenega igralca HOJNIK Benjamin, Gostišče pri Antonu, št. 71528, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (spotikanje in brezobzirna igra), prekršek po 18. 
čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

NK Fužinar : Koroške gradnje 
 
K - 136/1011 
 
Funkcionar PEČNIK Miran, ki je bil predstavnik NK Fužinar, je bil odstranjen s 
tehničnega prostora (žalitev sodnika), prekršek po 23. čl., v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje 
s prepovedjo opravljanja vseh funkcij za dobo enega (1) meseca, t.j. do 18.10.2010. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano opravičilo funkcionarja in teža storitve prekrška, saj 
ga je storil pred otroci, kjer bi moral biti vzgled in je takšen način obnašanja 
nedopusten. 
 

Mlajši dečki A+B, 8.  krog, 16. in 17. 10. 2010 
 

 
NŠ R. Koren Dravograd : NK Atleti&Co 

 
 
K - 137/1011 
 
Ekipo NK NŠ R. Koren Dravograd se zaradi neizpolnjevanja obveznosti po sklepu VT 
2/1011, z dne 26.08.2010 (niso dostavili original zapisnika oz. po faxu), prekršek se po 24 čl. 
v skladu z 8. čl. DP, kaznuje z OPOMINOM. 

 
NŠ NK Maribor 1 : Paloma 

 
K – 138/1011 
 
 
Ekipo NŠ NK Maribor se zaradi neizpolnjevanja obveznosti po sklepu VT-2/1011, z dne 
26.08.2010 (niso dostavili original zapisnika oz. po faxu), prekršek se po 24 čl. v skladu z 8. 
čl. DP, kaznuje z OPOMINOM. 
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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 
 

 
Disciplinski sodnik                           

                         Bojan KITEL, l.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 


