
  
                                                                  

 

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 22.10. 2008  

 
 

Člani – 1,  9. krog,  18 in 19.10.2008 
 

ZU VIL Brušnvik : NK Železničar Maribor 
K- 160/0809 
 
Ekipo NK Železničar Maribor se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski 
tekmi, zaradi prekrška po 22. čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno 
kaznijo 41 €. 
 

NK Limbuš Pekre : NK Lenart 
K- 161/0809 
 
Izključenega igralca ŠPINDLER Bogomirja, NK Limbuš Pekre, št. 193,  se 
zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (ugovarjanja in protestiranja),  
prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
 

NK Rače NK Radlje 
K – 162/0809 
 
Izključenega igralca PIPENBAHER Iztoka, NK Rače, št. 3001, se zaradi 
poskusa udarjanja (z komolcem je poskusil v glavo udariti nasportnega igralca v 
borbi za žogo, vendar ga ni zadel), 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 so bile upoštevane ugotovitve, ki izhajajo iz poročila o tekmi. Igrišče 
je zapustil športno in se opravičil igralcu.  
 
 
 
 
 



  
                                                                  

K- 163/0809 
 
Izključenega igralca KOVAČIČ Nejca, NK Rače, št. 40175, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (ugovarjanje in brezobzirna igra),  
prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
K – 164/0809 
 
Ekipo NK Rače se zaradi prejetih dveh rdečih kartonov na članski tekmi, zaradi 
prekrška po 22. čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 62 
€. 
 
K – 165/0809 
 
Izključenega igralca LAMPRET Toamaža, NK Radlje, št. 3042, se zaradi 
prekrška v čisti situaciji za zadetek, prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
 

Člani – 2,  9. krog,  18 in 19.10.2008 
 

NK Vratko Dogoše : NK Gostišče pri Antonu 
 
K- 166/0809 
 
Ekipo NK Gostišče pri Antonu se zaradi neopravičenega izostanka s tekme, 
prekršek po 24. čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 200 
€. 
 

NK AJM Kungota : NK Akumulator 
K- /0809 
 
Ekipo NK Akumulator se zaradi neopravičenega izostanka s tekme, prekršek po 
24. čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 200 €. 
 

 
NK Rošnja Loka : NK Marjeta 

K – 167/0809 
 
Ekipo NK Rošnja Loka se zaradi prejetih dveh rdečih in pet rumenih kartonov na 
članski tekmi, zaradi prekrška po 22. čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, kaznuje z 
denarno kaznijo 103 €. 
 
 
 
 



  
                                                                  

K- 168/0809 
 
Izključenega igralca TURNŠEK Uroša, NK Rošnja Loka, št. 29654, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (spotikanja in simuliranja),  prekršek po 
18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 
K- 169/0809 
 
Izključenega igralca MARKO Tomaža, NK Rošnja Loka, št. 29654, se zaradi 
žalitev in groženj sodniku med tekmo,  prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. 
DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih prvenstvenih 
tekmah.  
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo o izključitvi iz katerega izhaja, da je 
takoj in športno zapustil igrišče in pisno pojasnilo ter opravičilo igralca, ki ga je 
poslal po tekmi.  
 
 

Mladina – 1,  9. krog, 18. in 19.10.2008 
 

NK AJM Kungota : NK Fužinar 
K – 170/0809 
 
Izključenega igralca KRESNIK Nejc, KNK Fužinar, št. 56493,  se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (dvakrat brezobzirna igra ),  prekršek po 
18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 
 

Starejši cicibani,  7. krog, 18. in 19.10.2008 
 

NK Dobrovce/Miklavž : NK MB Tezno 
 
K - 171/0809 
 
Trenerja VIDOVIČ Ervina, NK Tezno, se zaradi dovolitve igranja igralca BEVK 
Domena, ki je premlad in s tem ne izpolnjuje pogojev za igranje v tej starostni 
kategoriji, prekršek po 23. čl. v zvezi z 8. čl. DP kaznuje z opominom.  
 
K- 172/0809 
 
NK Rogoza, zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor v zvezi z 
organizacijo tekme (niso napisali ustreznega zapisnika in ga niso pravilno poslali na 
MNZ Maribor), prekšrek po 24. čl. v zvezi z 8. čl. DP, kaznuje z 83 €. 
Pri izreku kazni je bila upoštevna predkaznovanost.  
 



  
                                                                  

 
 

Mlajši cicibani  – 37. krog, 18.09.2008 
 

NK Paloma : NK Pesnica 
 
K - 171/0809 
 
Trenerja SALETINGER Iztoka, NK Paloma, se zaradi dovolitve igranja igralcev ki 
niso  izpolnjevali  pogojev za igranje v tej starostni kategoriji, prekršek po 23. čl. v 
zvezi z 8. čl. DP kaznuje z opominom.  
 

SKLEP O SUSPENZU 
 
Na podlagi 35. člena DP je  zaradi neporavnanih obveznosti do MNZ Maribor 
navedenim klubom (in vsem njihovim ekipam) MNZ Maribor   izrečen suspenz:  
 
NK DOGOŠE, 
NK DUPLEK, 
NK FUŽINAR, 
NK PESNICA, 
NK POBREŽJE, 
NK POHORJE, 
NK ROŠNJA LOKA,  
NK RAČE, 
NK RADVANJE, 
NK ZLATOLIČJE, 
NK ŽELEZNIČAR. 
 
 
Suspenz dobi pravno veljavo v petek, 31. 10. 2008 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 
 


