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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 14. 10. 2009 
 
 

Člani - 1, 9. krog, 10. in 11. 10. 2009 
 

NK Pobrežje Gradis : ZU-VIL Brunšvik 
K - 124/0910 
 
Izključenega igralca HABJANIČ Anton, ZU-VIL Brunšvik št. 2723, se zaradi 
žalitev glavnega sodnika (po prejetem opozorilu je žalil sodnika), prekršek po 18. čl. 
in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) 
zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo o izključitvi iz katerega izhaja, da 
izključeni kapetan ekipe igrišča ni zapustil športno in je s kršitvijo nadaljeval. 
 

NK Starše : Duplek 
K - 125/0910 
 
Izključenega igralca GREBNAR Peter, Starše št. 23328 se zaradi ponovljenega 
prekrška – 2 x javni opomin (dvakrat vlečenje)  prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 
9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
K - 126/0910 
 
Izključenega igralca KACJAN Martin, Starše št. 24363 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 – 127/0910 
 
Ekipo Starše 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 €. 

 
 



  
                                                                  

NK S. Rojko Dobrovce : Marjeta 
K - 128/0910 
 
Izključenega igralca LORBER Jure, Marjeta št. 34998 se zaradi ponovljenega 
prekrška – 2 x javni opomin (brezobzirna igra in izgubljanje igralnega časa)  
prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na eni (1) zaporedni tekmi.  
 

NK Vratko Dogoše : Marles hiše 
K – 129/0910 
 
Ekipo Marles hiše se zaradi prejetih šestih  rumenih kartonov na članski tekmi, 
prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €. 
 
 

Člani – 2, 7. krog, 10. in 11. 10 2009 
 
 

NK Korotan Vzajemna : Akumulator 
K - 130/0910 
 
Izključenega igralca GRUBER Mitja, Akumulator, št. 15407, se zaradi nasilne 
igre (nasilen starat od zadaj) 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 : Tezno MB 
K - 131/0910 
 
Izključenega igralca MEDVED Marko, Marjeta št. 47512 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 – 132/0910 
 
Ekipo Tezno MB se zaradi prepozno oddanih športnih izkaznic pred tekmo, 
prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 

Mladina, 7. krog, 11 . 10. 2009 
 
 

NK Setrans Pesnica : Paloma/Jakob 
K - 133/0910 
 
Funkcionar GORNIK Robert, Paloma/Jakob, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja, 
se zaradi odstranitve s tehničnega prostora (zaradi ugovarjanja) , prekršek po 23. 
čl. DP, v skladu z 8.  čl. DP kaznuje s prepovedjo vodenja ekipe na eni (1) 
tekmi. 



  
                                                                  

K – 134/0910 
 
NK Paloma/Jakob, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor  
(funkcionarja ekipe brez priponk), prekršek po 24. čl. v zvezi z 8 in 12, čl. DP 
kaznuje z opominom. 
 
 

NK Fram/Rače : Gostišče pri Antonu 
 

K - 135/0910 
 
Izključenega igralca KOŠAR Rok, Gostišče pri Antonu št. 85044 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 – 136/0910 
 
Ekipo Fram/Rače se zaradi prejetih petih  rumenih kartonov na mladinski tekmi, 
prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 20 €. 
 
 

NK Jurovski dol : Dobrovce/Miklavž 
 

K – 137/0910 
 
NK Dobrovce/Miklavž, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor 
(tekmo pričela in končali z 10 igralci), prekršek po 24. čl. v zvezi z 8 in 12, čl. DP 
kaznuje z opominom. 
 
 

Kadeti, 6. krog, 3 . 10. 2009 
 
 

NK Vratko Dogoše : Starše 
K – 138/0910 
 
Na podlagi poročila o tekmi se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek 
zoper NK Starše, ker je pred tekmo predložila izkaznico, št. 61189 (igralca 
DREVEŠEK Urban, ki je v nadaljevanju igral za Starše), za katero se sumi, da je 
ponarejena oziroma je na njej fotografija, ki ne predstavlja DREVENŠEK Urbana. 
 
NK Starše ima v skladu s 30. čl. DP pravico, da v roku 24 ur poda pisni zagovor 
oziroma navedene dejstva in okoliščine, na podlagi katerih so uspeli pridobiti takšno 
registracijo in jo uporabljajo kljub temu, da na sliki ni oseba za katero so izpisani 
osebni podatki.  
 



  
                                                                  

Prav tako mora v skladu s 30. čl. DP registracijski komisar MNZ Maribor podati svoje 
mnenje o izkaznici in ga v roku 24 ur dostaviti MNZ Maribor disciplinskemu sodniku  
 

Starejši dečki - 1– 7. krog, 10. 10. 2009 
 
 

NK Železničar MB : Lenart 
K - 138/0910 
 
Izključenega igralca BOJKOVIČ Tim, Železničar MB, št. 68793, se zaradi 
nasilne igre (z rokami na tla vrgel nasprotnega igralca, ko je ta podal žogo) 
prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na dveh (2) zaporednih tekmah.  
 
 

SKLEP O SUSPENZU 
 

Na podlagi 35. člena DP je  zaradi neporavnanih obveznosti do MNZ Maribor 
navedenemu klubu izrečen suspenz: 

 
 

ND SLOVENJ GRADEC 
 

(neplačila sodniške takse sodniku tekme st. dečkov, z dne 26. 09. 2009) 
 
 
Suspenz dobi pravno veljavo v soboto, 24. 10. 2009  in na osnovi 35. čl. DP 
ugasne šele, ko suspendirana ekipa dokaže, da je svoje finančne obveznosti 
poravna. Proti sklepu o suspenzu pritožba ni dovoljena /38. čl. DP MNZM/. 
 
 
 
 

Disciplinski sodnik                           
        Bojan Kitel, l.r. 
 
 
 
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. 


