
 

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA 

MARIBOR 
 

 
Engelsova ulica 6, 2000 MARIBOR 

 

                                 mob. št. 031/782-191 
 

 

 

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

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

 

 

 

 
 

Maribor, 23. 9. 2015 
 

SKLEPI 

disciplinskega sodnika 
TL 2015/2016 

 

 
1. ČLANSKA LIGA, 5. KROG, 19. 9. 2015 

 

 
Energo Tim Miklavž – Asfalt. Brus Malečnik 
 

K - 73/1516 
 
Izključen igralec Knuplež Klemen, NK Asfalt. Brus Malečnik, se zaradi ponovljenega 

prekrška (spotikanje in brezobzirna igra) , po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje 
s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

K - 74/1516 
 
Izključen igralec Brence Rok, NK Asfalt. Brus Malečnik, se zaradi ponovljenega 

prekrška (protestiranje in nešportno vedenje) , po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

K - 75/1516 
 
NK Asfalt. Brus Malečnik je na tekmi članov prejel šest rumenih in dva rdeča kartona, 

kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi četrte alineje, prvega odstavka, 22. člena DP 
so dolžni plačati 103,00 € denarne kazni. 
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2. ČLANSKA LIGA, 5 KORG, 19. 9. 2015 
 
 

Duplek - Marjeta 
 
K - 76/1516 

 
Izključen igralec Mulec Aljaž, NK Duplek, se zaradi prekrška nešportnega vedenja (V 
90. minuti je izključeni igralec stisnil – uščipnil v predel trebuha nasprotnega igralca.), 

po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) 
zaporednih tekmah.  
 

Pri izreku kazni je bila upoštevana obrazložitev sodnika in opravičilo izključenega po 
končani tekmi.  
 

K - 77/1516 
 
Izključen igralec Hertiš Damjan, NK Marjeta, se zaradi ponovljenega prekrška 

(spotikanje in igra z roko) , po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

K -78/1516 
 
Izključen igralec Koren Matej, NK Marjeta, se zaradi prekrška udarjanja (V 90. minuti 

je izključeni igralec s komolcem udaril v predel obraza nasprotnega igralca, ki ga je 
pred tem stisnil v predel trebuha.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  

 
Pri izreku kazni je bila upoštevana obrazložitev sodnika in opravičilo izključenega iz 
katerih izhaja, da je bil prekršek storjen kot reakcija na provokacijo - na nešporten 

prekršek nad izključenim igralcem. Zaradi tega je bila kazen izrečena v skladu s 
poglavjem I, odstavek A, točko 2 v povezavi  s poglavjem IV. točko 1 Splošnih 
navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja tekmovanj NZS.  

 
K -79/1516 
 

NK Marjeta je na tekmi članov prejel dva rdeča kartona, kar je kršitev 22. člena DP. 
Na podlagi tretje alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 62,00 € 
denarne kazni. 

 
 
Rošnja Loka – Kovinar Tezno 

 
K - 80/1516 
 

Izključen igralec Lampret Jan, NK Kovinar Tezno, se zaradi prekrška žalitev in 
groženj sodniku (V 40. minuti je izključeni igralec verbalno žalil in grozil glavnemu 
sodniku, ker po mnenju izključenega ni dosodil prekrška nad njim.), po 18. čl., v 

skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih 
tekmah  
in  



zaradi nadaljevanja istovrstnega prekrška po izključitvi ter po končanem polčasu, po 
18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  

Na podlagi 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepovedi nastopanja na štirih (4) 
zaporednih tekmah.  
 

 
Cerkvenjak – Gostilna Lobnik Slivnica 
 

K - 81/1516 
 
Izključen igralec Herga Tilen, NK Gostilna Lobnik Slivnica se zaradi nasilnega starta 

pri katerem je zadel nasprotnika (V 73. minuti je izključeni igralec s podplatom 
nogometnega čevlja, z veliko intenziteto startal na nasprotnega igralca in ga zadel v 
predel gležnja.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja 

na treh (3) zaporednih tekmah.  
 
Zaradi tega je bila kazen izrečena v skladu s poglavjem I, odstavek A, točko 1 

Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja tekmovanj NZS.  
 
K - 82/1516 

 
NK Cerkvenjak 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. 
Prav tako v povezavi s tekmo niso izpolnili vseh obveznosti, saj niso zagotovili 
minimalnih pogojev za delo delegata - internetne povezave in niso izobesili zastave 

MNZ Maribor, kar je prekršek po 25. čl. DP. Za ta prekrška se jim v skladu z 8. čl. DP 
izreče opomin.  
 

 
Slovenj Gradec - Radvanje 
 

K - 83/1516 
 
Izključen igralec Kučej Nino, NK Slovenj Gradec, se zaradi ponovljenega prekrška 

(dvakrat ugovarjanje) , po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi 
in  

zaradi nadaljevanja istovrstnega prekrška po izključitvi, po 18. čl., v skladu z 8. in 9. 
čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
Na podlagi 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepovedi nastopanja na dveh (2) 

zaporednih tekmah.  
 
K - 84/1516 

 
Izključen igralec Vidovič Sandro, NK Radvanje, se zaradi ponovljenega prekrška 
(vlečenje in ugovarjanje) , po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 

nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 

 



3. ČLANSKA LIGA, 5. KORG, 19. 9. 2015 
 
 

Akumulator - AJM Kungota 
 
K - 85/1516 

 
NK AJM Kungota 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. 
Prav tako niso pravočasno oddali prijavo ekipe s športnimi izkaznicami (17 minut 
prepozno), kar je prekršek po 25. čl. DP, se jim na podlagi 9. čl. DP izreče opomin.  

 
 

MLADINA, 4. KROG, 20. 9. 2015 

 
 
MB Tabor - Malečnik 

 
K - 86/1516 
 

Izključen igralec Glavica Robert, NK Malečnik, se zaradi ponovljenega prekrška 
(dvakrat brezobzirna igra) , po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 
K - 87/1516 
 

Na podlagi 29. člena DP se uvedbe disciplinski postopek zoper MB Tabor, zaradi 
suma storitve prekrška nešportnega vedenja domačih navijačev, po 25. čl. DP. 
Domači navijači naj bi se nešportno vedli s tem, da so verbalno žalili predstavnike 

gostujoče ekipe in sodnike. 
 
V tej povezavi ima prijavljen kljub pravico v treh dneh podati izjavo.  

 
Delegat Kolar Karol mora v roku treh dni napisati poročilo o domnevni kršitvi oziroma 
incidentu.  

 
Prav tako pozivamo Gregorja Spudiča, trenerja NK Malečnik, da dopolni prijavo s 
tem, da konkretizira kako, kdaj in kakšno je bilo verbalno napadanje njihovih uradnih 

predstavnikov na tekmi in ali so posredovali redarji, da bi preprečili kršitve.  
 
 

Cerkvenjak – Radlje 
 
K - 88/1516 

 
NK Radlje se zaradi prekrška neizpolnitve obveznosti v povezavi s tekmo (na tekmi 
niso zagotovili trenerja z ustrezno licenco), kar je prekršek po 25. čl. DP, na podlagi 

9. čl. DP kaznuje z opominom. 
 
 

 



Paloma – Jurovski dol 
 
K -89/1516 

 
NK Jurovski dol ni pravočasno oddal prijavo ekipe s športnimi izkaznicami (15 minut 
prepozno), kar je prekršek po 25. čl. DP, se jim na podlagi 9. čl. DP izreče opomin.  

 
 

KADETI, 4. KROG, 20. 9. 2015 

 
 
AJM Kungota  - Hoče/Slivnica 

 
K -90/1516 
 

Izključen igralec Jagodič Niko, NK AJM Kungota, se zaradi prekrška udarjanja (V 76. 
minuti je bil izključen zaradi udarca z dlanjo, ki ga je pred tem provociral. Intenziteta 
udarca je bila mala, po tekmi pa se je opravičil za dejanje in se z nasprotnim igralcem 

športno rokoval.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na štirih (3) zaporednih tekmah.  
 

Pri izreku kazni je bila upoštevana obrazložitev sodnika in opravičilo izključenega iz 
katerih izhaja, da je bil prekršek storjen kot reakcija na provokacijo - na nešporten 
prekršek nad izključenim igralcem. Zaradi tega je bila kazen izrečena v skladu s 

poglavjem I, odstavek A, točko 2 v povezavi  s poglavjem IV. točko 1 Splošnih 
navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja tekmovanj NZS.  
 

K - 91/1516 
 
Izključen igralec Kralj Marko, NK Hoče/Slivnica, se zaradi prekrška udarjanja (V 76. 

minuti je bil izključen zaradi udarca z roko, ki ga je pred tem udaril. Intenziteta udarca 
je bila mala, po tekmi pa se je opravičil za dejanje in se z nasprotnim igralcem 
športno rokoval.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 

nastopanja na štirih (3) zaporednih tekmah.  
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana obrazložitev sodnika in opravičilo izključenega iz 

katerih izhaja, da je bil prekršek storjen kot reakcija na provokacijo - na nešporten 
prekršek nad izključenim igralcem. Zaradi tega je bila kazen izrečena v skladu s 
poglavjem I, odstavek A, točko 2 v povezavi  s poglavjem IV. točko 1 Splošnih 

navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja tekmovanj NZS.  
 
 

STAREJŠI DEČKI-1, 4. KROG, 19. 9. 2015 
 
 

Maribor – MB Tabor 1 
 
K - 92/1516 

 
Izključen igralec Petrovič Sergej, NK Tabor 1, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 
dosego zadetka (V 59. minuti je s prekrškom preprečil dosego zadetka.), po 18. čl., v 

skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  



STAREJŠI DEČKI-2, 4. KROG, 19. - 20. 9. 2015 
 

 

Cerkvenjak – Rače  
 
K -93/1516 

 
NK Rače se zaradi prekrška neizpolnitve obveznosti v povezavi s tekmo (na tekmi 
niso zagotovili 11 igralcev, ker so nastopili s samo desetimi igralci. ), kar je prekršek 

po 25. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP kaznuje z opominom. 
 
 

Marjeta/Duplek - Paloma 
 
K - 94/1516 

 
NK Paloma se zaradi prekrška neizpolnitve obveznosti v povezavi s tekmo (na tekmi 
niso zagotovili 11 igralcev, ker so nastopili s samo devetimi igralci. ), kar je prekršek 

po 25. čl. DP, na podlagi 9. čl. 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 

 

.  
 Bojan Kitel, l.r. 
        Disciplinski sodnik 

 
 


