
  
                                                                  

 

MEDOBČINSKA NOGOMETNA 
ZVEZA MARIBOR 

Ulica Vita Kraigherja 008, 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,  mnzm-3snl@siol.net, 
info@mnzveza-mb.si http://www.mnzveza-mb.si  
 
TRR: 04515-0000616361  Davčna št.: 54656567 

 
 

SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 10. 11. 2009 
 
 

Člani - 1, 13. krog, 07. in 08. 10. 2009 
 

NK Starše : S Rojko Dobrovce  
 
K - 199/0910 
 
Izključenega igralca ZAJC Aljaž, Starše, št. 3839 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 - 200/0910 
 
Izključenega igralca KACJAN Martin, Starše, št. 24363 se zaradi ponovljenega 
prekrška – 2 x javni opomin (vlečenje in nešportno obnašanje)  prekršek po 18. čl., 
v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 
K - 201/0910 
 
Izključenega igralca PLEMENITI Krešimir, Dobrovce, št. 39226, se zaradi 
nasilne igre (ko se ni boril za žogo je s komolcem močno v obraz udaril nasprotnega 
igralca) prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.  
 
K - 202/0910 
 
Funkcionar REPNIK Egon, ki je bil na tekmi kot fizioterapevt NK Dobrovce 
odstranjen s tehničnega prostora, zaradi žalitev in groženj sodniku (med tekmo 
in ob izključitvi žalil ter grozil pomočniku sodnika), prekršek po 23. čl., v skladu z 8. 
čl. DP kaznuje s prepovedjo opravljanja vseh funkcij za dobo (1) enega 
meseca t.j. do 10. 12. 2009. 
 



  
                                                                  

Pri izrek kazni je bilo upoštevano poročilo o izključitvi in pisni zagovor z opravičilom. 
 
K – 203/0910 
 
Ekipo NK Starše zaradi petih rumenih in dveh rdečih kartonov na članski tekmi, 
prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 80 €. 
 
K – 204/0910 
 
Ekipo NK S. Rojko Dobrovce zaradi petih rumenih in enega rdečega kartona na 
članski tekmi, prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP kaznuje z denarno 
kaznijo 62 €. 
 

NK AJM Kungota : ZU-VUL Brunšvik 
 
K - 205/0910 
 
Izključenega igralca OGRIZEK Iztok, ZU-VIL Brunšvik, št. 15397 se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (dvakrat spotikanje)  prekršek po 18. čl., 
v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 

NK Marles hiše : Duplek 
 
K – 206/0910 
 
Ekipo NK Marles hiše zaradi petih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek po 
22 čl., v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €. 
 

NK Marles hiše : Duplek 
 
K – 207/0910 
 
Ekipo NK Duplek se zaradi neuporabe priponk s strani uradnih predstavnikov, 
prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 83 €. . 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost: K – 30/0910 
 

NK Jurovski dol : Radlje 
 
K - 208/0910 
 
Izključenega igralca SAFRAN Gorazd, Radlje št. 33750, se zaradi prekrška v 
čisti situaciji za dosego zadetka, prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 
 



  
                                                                  

K – 209/0910 
 
Izključenega igralca KAŠMAN Andraž, Radlje, št. 11852, se zaradi žalitev in 
groženj sodniku (žalil sodnika med in po tekmi ter grozil s fizičnim obračunavanjem) 
prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na štirih (4) zaporednih tekmah.  
 
K – 210/0910 
 
Ekipo NK Radlje se zaradi prejetih dveh rdečih kartonov na članski tekmi, prekršek 
po 22 čl., v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 62  €. 
 
K – 211/0910 
 
Ekipo NK Jurovski dol se zaradi pomanjkanja tople vode, prekršek po 22 čl., v 
skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 

NK Vratko Dogoše : Lenart  
K - 212/0910 
 
Izključenega igralca KREMPL Niko, Lenart, št. 27461, se zaradi nešportnega 
obnašanja do sodnika (ob izključitvi sodniku vzel iz roke rdeči karton in ga vrgel na 
tla) prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.  
 
K - 213/0910 
 
Izključenega igralca TURK Anton, Lenart, št. 17321, se zaradi ponovljenega 
prekrška 2 x rumeni karton (vlečenje in nešportno obnašanje) in protestiranja ob 
izključitvi, 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 o izključitvi iz katerega izhaja, da je ob 
izključitvi protestiral in pisni zagovor ter opravičilo za storjen prekršek. 
 
K - 214/0910 
 
Funkcionar KOCBEK Andrej, ki je bil na tekmi kot trener NK Lenart 
odstranjen s tehničnega prostora, zaradi protestiranja (ob izključitvi in po tem 
je s prekrškom nadaljeval ), prekršek po 23. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo vodenja ekipe na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo o incidentu iz katerega izhaja, da je ob 
izključitvi protestiral in pisni zagovor ter opravičilo za storjen prekršek. 
 
 
 
 



  
                                                                  

K – 215/0910 
 
Ekipo NK Lenart zaradi sedmih rumenih in dveh rdečih kartonov na članski tekmi, 
prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 100 
€. 
 
 

Člani - 2, 11. krog, 07. in 08. 10. 2009 
 

NK Rošnja Loka : Akumulator 
K - 216/0910 
 
Izključenega igralca GAJSER Tomaž, Rošnja Loka št. 2914, se zaradi prekrška 
v čisti situaciji za dosego zadetka, prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano pisno opravičilo izključenega igralca. 
 
K - 217/0910 
 
Izključenega igralca TRDINA Jan, Akumulator, št. 77190, se zaradi nasilne 
igre (ob prekršku je v nogo brcnil na tleh ležečega igralca, ki ni utrpel poškodbe) 
prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na dveh (2) zaporednih tekmah.  
 
 

NK A.B.T Miklavž : Prepolje 
K - 218/0910 
 
Izključenega igralca ŠROK Uroš, Prepolje št. 15325, se zaradi prekrška v čisti 
situaciji za dosego zadetka, prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje 
s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K – 219/0910 
 
Izključenega igralca PUTORA Danilo, A.B.T Miklavž št. 55612 se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (brezobzirna igra in vlečenje)  prekršek 
po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 
K – 220/0910 
 
Ekipo NK Prepolje se zaradi prepozno oddanih izkaznic, prekršek po 24 čl., v 
skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 
 
 
 



  
                                                                  

 
Člani - 2, 10. krog, 31. 10. 2009 

 
NK Fužinar : Korotan Vzajemna 

 
K - 221/0910 
 
Funkcionar ŠVAB Kristjan, ki je bil na tekmi kot trener NK Korotan 
Vzajemna odstranjen s tehničnega prostora, zaradi protestiranja in 
preklinjanja,  prekršek po 23. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
vodenja ekipe na dveh (2) zaporednih tekmah (2 - 1 = 1) 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo o incidentu iz katerega izhaja, da je ob 
izključitvi protestiral in opravičilo za storjen prekršek. 
 
 

Mladina, 11. krog, 07. in 08. 10. 2009 
 

NK Fram Rače : AJM Kungota 
K - 222/0910 
 
Izključenega igralca KOREN Žiga, Fram Rače št. 55907 se zaradi prejetih dveh 
rumenih kartonov (dvakrat brezobzirna igra),  prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 
9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na (1) eni zaporedni tekmi.   
 

NK Slivnica : Gostišče pri Antonu 
 
K – 223/0910 
 
Ekipo NK Slivnica zaradi petih rumenih kartonov na mladinski tekmi, prekršek po 
22 čl., v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 20 €. 
 
 

Kadeti  – 11. krog, 07. 11. 2009 
 

NK Vratko Dogoše : Brunšvik Radvanje 
K - 224/0910 
 
Izključenega igralca MIKL Mitja, Vratko Dogoše št. 72894, se zaradi prekrška 
v čisti situaciji za dosego zadetka, prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

NK Tezno MB : Pobrežje Gradis 
K - 225/0910 
 
Izključenega igralca KATAVA Mijo, Pobrežje Gradis št. 68295 se zaradi 
prejetih dveh rumenih kartonov (vlečenje in nešportno obnašanje),  prekršek po 18. 



  
                                                                  

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


