
 

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA 

MARIBOR 
 

Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 MARIBOR 
 

tel.: 02/250 99 99; faks: 02/250 99 98 
                                 mob. št. 031/782-191 

 
 

 

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, 25. 9. 2013 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

 

Člani 1, 5. krog, 21. – 22. 9. 2013 

NK Kovinar Tezno – Gostilna Lobnik Slivnica  
 
K - 47/1314 
 
Izključenega igralca Krnjič Mario, NK Kovinar Tezno, se zaradi udarjanja (V 82. 
minuti je z nogo močno brcnil na tleh ležečega igralca v zadnjico. Prekršek je storil 
brez razloga, ko se ni boril za žogo nad igralcem, ki je ležal na tleh zaradi prekrška 
storjenega nad njim. Zaradi tega je prišlo do konfrotacije med več igralci, vse je 
mejilo na pretep.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.  
 
 
NK DTV Partizan Fram – Marjeta 
 
K - 48/1314 
 
Izključenega igralca Frelih Goran, NK DTV Partizan Fram, se zaradi prekrška v čisti 
situaciji za dosego zadetka (V 70. minuti je s prekrškom preprečil dosego zadetka), 
prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni 
(1) zaporedni tekmi.  
 
 
NK AquaSystems Dogoše - Korotan Prevalje  
 
K - 49/1314 
 
Izključenega igralca Godec Jernej, NK Korotan Prevalje, 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. 
 
 
 
 
 



NK Cerkvenjak - Paloma  
 
K - 50/1314 
 
NK Cerkvenjak na tekmi članov ni zagotovil osebe za prvo pomoč s čemer ni izpolnil 
obveznosti v povezavi z organizacijo tekme in je storil prekršek po 25. čl. DP, zaradi 
česar se izreče opomin.  
 
Klub je pisno pojasnil razlog odsotnosti, ki mu je verjeti, vendar bi kljub temu morali 
zagotoviti osebo, ki bi skrbela za prvo pomoč. To je obveznost, ki je pri organizaciji 
tekme domači klub mora izpolniti.  
 
K - 51/1314 
 
V skladu z 29. čl. DP se na podlagi poročila delegata uvede disciplinski postopek 
zoper uradno osebo Andrej Kocbek, NK Cerkvenjak, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja, 
zaradi suma storitve prekrška po 24. čl. DP, saj naj bi grozil delegatu tekme  oziroma 
žaljivo komentiral dogodke na tekmi.  
 
V skladu z 31. čl. DP ima uradna oseba v disciplinskem postopku pravico do 
dodatnega  pisnega pojasnila v roku 24 ur od prejema sklepa. Predvsem naj pojasni 
ali je šlo za komentiranje dogodkov ali dejansko za verbalno grožnjo delegatu.  
 
Delegat mora izdelati poročilo v katerem naj pojasni ali je uradna oseba v postopku 
žaljivo komentirala dogodke v povezavi s tekmo ali so bile izrečene grožnje zoper 
življenje ali telo.  
 
Pisno pojasnilo dogodkov NK Cerkvenjak in uradne osebe v postopku je bilo prejeto 
in se v večini nanaša na sodniške odločitve med tekmo, zaradi česar se v tistem delu 
odstopa v reševanje MDNS.  
 
V delu, ki se nanaša na prihod sodnikov na tekmo in pregled igrišča se zadeva 
zaključi, saj zaradi tega ni bilo nobenih posledic, čas prihoda sodnikov na tekmo pa 
ni vplival na potek tekme in se zaradi spornih pet minut ne bo uvedel disciplinski 
postopek. Iz pisnih zagovorov sicer izhaja, da ne bodo komentirali sodniških 
odločitev, vendar v večini počnejo le to in k temu dodajajo zadeve, ki izvirajo s 
področja lokalne samouprave oziroma izgradnje športnega objekta, za kar pa 
disciplinski sodnik ni pristojen. Ob tem je potrebno poudariti, da nogometna tekma ni 
čas, ki bi bil primeren za sporočanje starih zamer, kar sicer uradna oseba tudi očitno 
ve, pa vendar to počne med tekmo.  
 
 

Člani 2, 4. krog, 21. – 22. 9. 2013 

NK AJM Kungota – Energo Tim Miklavž 
 
K - 52/1314 
 
NK Energo Tim Miklavž je na tekmi članov prejel šest rumenih kartonov 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 - 53/1314 
 
Izključenega igralca Milašinovič Uroš, NK Energo Tim Miklavž, 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 - 54/1314 
 
Izključenega igralca Simič Aleksander, NK AJM Kungota, se zaradi udarjanja (V 44. 
minuti je s komolcem v obraz udaril nasprotnega igralca), za prekršek po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih 
tekmah  
in  
nasilnega odrivanja sodnika (po izključitvi je z rokama močno odrinil sodnika ter 
zamahnil proti njemu, pri čemer ga ni zadel. Ko je zapuščal igrišče je verbalno grozil 
sodnikom), za prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja za dobo trinajst (13) mesecev.  
V skladu s 5. čl. DP se mu izreče enotna kazen prepovedi nastopanja do 18. 11. 
2014.  
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata iz katerih izhaja, da je 
igralec po storjenem grobem prekršku s kršitvijo nadaljeval oziroma jo stopnjeval še 
proti sodniku, ki ga ja izključil. Intenziteta prekrška nad sodnikom je bila močna, 
igralec pa jo je hotel še stopnjevati, kar so mu preprečili soigralci. Ob tem pa 
kaznovani ni podal zagovora, niti se ni opravičil za svoje dejanje. Takšen prekršek je 
šteti za posebno težak in je bilo zanj potrebno izreči strožjo časovno omejeno kazen, 
ki bo zagotovila specialno prevencijo za storilca in generalno prevencijo za vse 
udeležence v okviru nogometnih tekmovanj.  

NK Starše - Duplek 
 
K - 55/1314 
 
Izključenega igralca Legčevič Igor, NK Starše, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 
dosego zadetka (V 85. minuti je z roko, na prečni črti, preprečil zadetek.) za prekršek 
po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi. 
 
K- 56/1314 
 
Uradna oseba Korber Simon, NK Duplek, ki je bil na tekmi v vlogi predstavnika ekipe, 
se zaradi odstranitve s tehničnega prostora (dvakrat ugovarjal sodniku na njegove 
odločitve oziroma komentiral odločitve sodnika), za prekršek po 24. členu DP, na 
podlagi 8. člena DP kaznuje s prepovedjo dostopa do uradnih tehničnih prostorov na 
eni (1) zaporedni tekmi. 
 



 

NK Inter Jakob – Rošnja Loka 
 
K - 57/1314 
 
NK Inter Jakob 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. 
 
K – 58/1314 
 
NK Rošnja Loka 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. 
 
K - 59/1314 
 
V skladu z 29. čl. DP se na podlagi poročila sodnika in delegata uvede disciplinski 
postopek zoper igralca Čeh Darko, NK Inter Jakob, zaradi suma storitve prekrška po 
18. čl. DP, saj naj bi grozil sodniku po tekmi. 
 
V skladu z 31. čl. DP ima prijavljeni v disciplinskem postopku pravico do pisnega 
zagovora v roku 24 ur od prejema sklepa.  
 
V skladu s 34. čl. DP se igralcu izreka suspenz.  
 
K - 60/1314 
 
V skladu z 29. čl. DP se na podlagi poročila delegata uvede disciplinski postopek 
zoper uradno osebo Fluher Gregor, ki je bil na tekmi v vlogi sodnika, zaradi suma 
storitve prekrška po 24. čl. DP, saj ni prišel pravočasno na tekmo. 
 
V skladu z 31. čl. DP ima prijavljeni v disciplinskem postopku pravico do pisnega 
zagovora v roku 24 ur od prejema sklepa.  
 
 

Mladina 1, 3. krog, 20. 9. 2013 

NK Slovenj Gradec - Korotan Prevalje  
 
K - 61/1314 
 
Izključenega igralca Hajnže Gregor, NK Korotan Prevalje, se težjega nešportnega 
obnašanja oziroma nasilnega obnašanja (V 77. minuti je rokami v prsi s srednjo 
intenziteto odrinil nasprotnega igralca.), za 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 poročilo sodnika in delegata iz katerega izhaja, da 
intenziteta ni bila močna in da je nasprotni igralec lahko nadaljeval z igro. 
 



NK Fužinar – Miklavž/Dobrovce  
 
K- 62/1314 
 
Uradna oseba Kokalj Ivan, NK Fužinar, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja, se zaradi 
odstranitve s tehničnega prostora (dvakrat žaljivo komentiral sodniške odločitve), za 
prekršek po 24. členu DP, na podlagi 8. člena DP kaznuje s prepovedjo dostopa do 
uradnih tehničnih prostorov na eni (1) zaporedni tekmi  
in 
zaradi groženj sodniku  (po odstranitvi s tehničnega prostora se je z obrazom približal 
sodniku na razdaljo približno 20 cm in mu verbalno grozil, igrišče pa ja zapustil 
nešportno), za prekršek po 24. členu DP, na podlagi 8. člena DP kaznuje s 
prepovedjo dostopa do uradnih tehničnih prostorov na treh (3) zaporednih tekmah.  
V skladu s 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepoved dostopa do uradnih tehničnih 
prostorov na štirih (4) zaporednih tekmah.  
 
 
 
 

Kadeti 1, 3. krog, 22. 9. 2013 

NK Miklavž/Dobrovce - NŠ D.P. Hoče - Slivnica 
 
K - 63/1314 
 
Izključenega igralca Visenjak Žan, NK Miklavž/Dobrovce, se zaradi ponovljenega 
prekrška (dvakrat brezobzirna igra) za prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

NK Kovinar Tezno - Korotan Prevalje  
 
K - 64/1314 
 
Izključenega igralca Denša Mitja, NK Korotan Prevalje, se zaradi ponovljenega 
prekrška (brezobzirna igra in spotikanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje 
s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 

Starejši cicibani A+B 2, 4. krog, 16. 9. 2013 

NK Dobrovce/Miklavž – NŠ NK Maribor 1 in 2 
 

K - 43/1314 
ZVEZA 
 
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka se NŠ NK Maribor 1 in 2 zaradi 
storitve prekrška po 25. čl DP, neizpolnitve obveznosti v povezavi s tekmo, saj je na 
tekmo prišla samo ena ekipa s trenerjem, v skladu z 8. čl DP izreče opomin. 
 



Pri izreku kazni je bil upoštevan zagovor NŠ NK Maribor 1 in 2, zaradi česar je bila 
izrečena najmilejša kazen.  
 

DRUGE ZADEVE 

 
K - 65/1314 
 
V skladu z 29. čl. DP se na podlagi sklepa vodje tekmovanj uvede disciplinski 
postopek zoper NK Peca, zaradi suma storitve prekrška po 25. čl. DP, saj so 
odstopili od tekmovanja v MNZM starejših dečkov U–15.  
 
V skladu z 31. čl. DP se ima klub v disciplinskem postopku pravico izjasniti v pisni 
obliki v roku 24 ur od prejema sklepa.  
 
K - 20/1314 
ZVEZA 
 
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka se NK MB Tabor zaradi storitve 
prekrška po 25. čl DP, odstopa od tekmovanja (Odjavili so prijavljeno ekipo v 
kategoriji U-9 pred izdajo programa tekmovanja), v skladu z 8. čl DP  izreče kazen 
opomin. 
 
Pri izreku kazni je bil upoštevan zagovor kluba, zaradi česar je bila izrečena 
najmilejša kazen.  
 
 
 

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 

 
 
 
 

DRUGE ZADEVE, 18. 9. 2013 

 
K - 45/1314 
 
Na podlagi 36. čl. DP se izreka suspenz NK Paloma zaradi neplačanih finančnih 
obveznosti do MNZM oziroma MNZ Celje, ki sta v tekmovalni sezoni organizirala 
tekmovanje v Štajerski nogometni ligi, kjer je klub sodeloval. 
 
 

NK Palomi  se izreka SUSPENZ od 3. 10. 2013 naprej in dokler kaznovani  ne 
dokaže, da je denarne obveznosti plačal. 
 
 
 



 
 
K - 46/1314 
 
Na podlagi 36. čl. DP se izreka suspenz NK Tezno zaradi neplačanih finančnih 
obveznosti do MNZM oziroma MNZ Celje, ki sta v tekmovalni sezoni organizirala 
tekmovanje v Štajerski nogometni ligi, kjer je klub sodeloval.  
 
NK Tezno Maribor se izreka SUSPENZ od 3. 10. 2013 naprej in dokler kaznovani  ne 
dokaže, da je denarne obveznosti plačal. 
 
 
 
 
 Bojan Kitel, l.r. 
        Disciplinski sodnik 
 
 
 


