
  
                                                                  

 

MEDOBČINSKA NOGOMETNA 
ZVEZA MARIBOR 

Ulica Vita Kraigherja 008, 2000 Maribor 
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        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 24.09.2008  

 
Člani 1,  5. krog,  20. in 21.09.2008 

 
NK Duplek : NK Železničar 

K – 094/0809 
 
Izključenega igralca RIHTARIČ Davida NK Duplek, št. 23278, se zaradi 
ponovljenega prekrška 2-javni opomin (spotikanje 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. 
 

NK Pobrežje Gradis : NK Radlje 
 
K - 095/0809 
 
Izključenega igralca KRANER Roberta NK Pobrežje Gradis št. 2218, se zaradi 
udarjanja (z nogo v nogo brcnil nasportnega igralca, ko se nista borila za žogo), 
prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na treh (3) zaporednih tekmah.  
 
 

MCA Dobrovce : NK Lenart 
K – /0809 
 
Izključenega igralca NOVAK Tomislava NK Lenart, št. 894, se zaradi 
ponovljenega prekrška 2-javni opomin (igra z roko in ugovarjanja), prekršek po 18. 
čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi. 
 

ZU-VIL Brunšvik : NK Koroške gradnje 
K – 096/0809 
 
Izključenega igralca ŠIŠARICA Dejan ND Slovenj Gradec, Koroške gradnje, 
št. 42951, se zaradi ponovljenega prekrška 2-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. 



  
                                                                  

 
Člani 2,  5. krog,  20. in 21.09.2008 

 
NK Dogoše : NK Marjeta 

 
K - 097/0809 
 
Izključenega igralca ANTIČ Marka NK Marjeta št. 38192, se zaradi udarjanja 
(z nogo v nogo brcnil nasportnega igralca, ko se nista borila za žogo), prekršek po 
18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh 
(2) zaporednih tekmah.  
 
Pri izreku kazni sta bili upoštevani poročili o izključitvi, ki sta ga sestavila sodnik in 
delegat. Iz poročil izhaja olajševalna okoliščina, da je prekršek storil kot reakcijo na 
nešporten prekršek, ki ga je pred tem nad njim napravil nasportnik. 
 

AJM Kungota : NK Rošnja Loka 
 
K - 098/0809 
 
Izključenega igralca GROZDEK Alena NK Rošnja loka št. 43415, se zaradi 
nešportnega obnašanja (po končani tekmi žalil in grozil sodnikom), prekršek po 18. 
čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) 
zaporednih tekmah.  
 
Pri izreku kazni sta bili upoštevani poročili o izključitvi, ki sta ga sestavila sodnik in 
delegat in ustno ter pisno obžalovanje in opravičilo igralca sodnikom in MNZ 
Maribor. Iz zbrane dokumentacije izhaja ugotovitev, da se je igralec takoj zavedal 
prekrška, se prišel opravičiti sodnikom in da je prekršek obžaloval. 
 

NK Dogoše : NK Marjeta 
 
K – 099/0809 

 
Ekipo NK Dogoše se zaradi prejetih  petih (5) rumenih kartonov na eni članski 
tekmi,  prekršek po 22. čl. v zvezi z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo v 
višini  41,00 EUR. Kazen se mora glede na 12. čl. DP plačati v roku 15 dni, sicer 
bo ekipa na podlagi 35. čl. DP suspendirana. 
 
K – 100/0809 
 
Ekipo NK Marjeta se zaradi prejetih  petih (5) rumenih kartonov in enega  (1) 
rdečega kartona na eni članski tekmi,  prekršek po 22. čl. v zvezi z 8. in 12. čl. DP, 
kaznuje z denarno kaznijo v višini  62,00 EUR. Kazen se mora glede na 12. čl. 
DP plačati v roku 15 dni, sicer bo ekipa na podlagi 35. čl. DP suspendirana. 
 
 
 



  
                                                                  

Mladina 1,  4. krog,  20. in 21.09.2008 
 
 

NK Partizan Fram : NK Gostilna Lobnik slivnica 
K - 101/0809 
 
Sodnika LAJČEK Gregorja, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor 
(neprihoda na tekmo), prekršek po 23. čl. DP, preda v postopek disciplinskemu 
sodniku MDNS Maribor.  
 

NK Malečnik : NK Pobrežje Gradis 
K - 102/0809 
 
Izključenega igralca RAMŠAK Dejana NK Pobrežje Gradis št. 62474, se 
zaradi udarjanja (nameren udarec z glavo v glavo, ko se nista borila za žogo), 
prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na štirih (4) zaporednih tekmah.  
 
K - 103/0809 
 
Izključenega igralca LAZIČ Davorja NK Pobrežje Gradis št. 53032, 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.  
 
K - 104/0809 
 
Ekipo NK Pobrežje Gradis, se zaradi prejetih dveh (2) rdečih kartonov na eni 
mladinski tekmi, prekršek po 22. čl. v zvezi z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno 
kaznijo v višini 31,00 EUR. Kazen se mora glede na 12. čl. DP plačati v roku 15 
dni, sicer bo ekipa na podlagi 35. čl. DP suspendirana. 
 
 

Kadeti,  4. krog,  20.09.2008 
 

NK Akumulator/Prevalje : NK Zlatorog operma Pesnica 
 
K – 105/0809 
 
Ekipo NK Zlatorog oprema Pesnica se zaradi neopravičenega izostanka s 
kadetske tekme dne 20.09.2008 na Prevaljah, prekršek po 24. čl. v zvezi z 8. in 12. 
čl. DP kaznuje  z denarno kaznijo v višini 83 € kazni.  
 
Kazen se mora glede na 12. čl. DP plačati v roku 15 dni, sicer bo ekipa na podlagi 
35. čl. DP suspendirana. 
 
 
 
 



  
                                                                  

 
Starejši dečki,  4. krog,  19.09.2008 

 
NK Radlje : NK Vratko Dogoše 

 
K - 106/0809 
 
Ekipo NK Vratko Dogoše se zaradi neopravičenega izostanka s prvenstvene  
tekme dne 19.09.2008 v Radljah, prekršek po 24. čl. v zvezi z 8. in 12. čl. DP 
kaznuje  z denarno kaznijo v višini 83 € kazni.  
 
Kazen se mora glede na 12. čl. DP plačati v roku 15 dni, sicer bo ekipa na podlagi 
35. čl. DP suspendirana. 
 
 

 Mlajši cicibani od 1. do 5. kroga  
 
 

NK Tezno : NK Rogoza, NK Partizan  Fram : NK Rogoza, NK Rogoza : NŠ Maribor, 
NK Rogoza : NK Marjeta 

 
K - 105/0809 
 
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 v elektornski obliki, za ekipo nastopajo z igralci, ki še nimajo pravice 
nastopanja, en (1) igralec pa je prestar), prekšrek po 24. čl. v zvezi z 8. čl. DP, 
kaznuje z denarno kaznijo v višini 100,00 EUR. Kazen se mora glede na 12. čl. 
DP plačati v roku 15 dni, sicer bo ekipa na podlagi 35. čl. DP suspendirana. 
 
 
 

Mlajši cicibani,   2 krog,  13.09.2008 
 
 

NK Limbuš Pekre : NK Paloma 
 
K - 106/0809 
 
NK Paloma, zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (nastopili z 
nezadostnim številom igralcev), prekšrek po 24. čl. v zvezi z 8. čl. DP, kaznuje z 
opominom.   
 
 
 
 
 
 



  
                                                                  

Mladina 1,  2. krog,  14.09.2008 
 

NK Setrans Pesnica : NK Goistilna Lobnik 
K - 107/0809 
 
Na podlagi 26. in 30. čl. se po izvedenem disciplinskem postopku delegata 
SMODIŠ Karla, zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (neprihoda na 
tekmo dne 14.09.2008), prekršek po 23. čl. DP, v skladu z 8., 10. in 15. čl. DP, 
kaznuje s prepovedjo opravljanja vseh funkcij za dobo enega meseca, ki se 
odloži pod pogojem, da kaznovani v času naslednjih šestih mesecev (t.j. do 
24.03.2009) ne bo ponovil podobnega ali hujšega prekrša. 
 
Pri izreku kazni je bil delno upoštevan zagovor delegata.  
 

POKAL - ČLANI 
 

Limbuš Pekre - Malečnik 
 
K – 108/0809 
 
Zoper delegata KLADNIK Alojza, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ 
Maribor (neprihoda na tekmo), prekršek po 23. čl. DP, uvede disciplinski 
postopek. Delegat je dolžan do petka, 26.09.2008 na MNZ Maribor dostaviti pisno 
pojasnilo oziroma zagovor.  
 
Na podlagi 35. člena DP je  zaradi neporavnanih obveznosti do MNZ Maribor  
(v znesku 215,00 EUR) izrečen suspenz  NK PECI (z vsemi ekipami). 
 
 Omenejeni znesek si je klub neopravičeno odbil od članarine za lige MNZM.  
 
Suspenz dobi pravno veljavo v soboto, 04. 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 



  
                                                                  

 
 
 


