
  
                                                                  

 

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 2. 6. 2009 

 
 

Člani – 1,  24. krog, 29. in 30.05.2009 
 
 

NK Pobrežje Gradis : Rače 
K - 345/0809 
 
Ekipo Rače se zaradi prejetih petih rumenih in enega rdečega kartona na članski 
tekmi, zaradi prekrška po 22 čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno 
kaznijo 62 €. 
 
K – 346/0809 
 
Izključenega igralca FLAJŠMAN Gregor, Rače, št. 6052, 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 – 347/0809 
 
Izključenega igralca UJIČ Aleksander, Pobrežje Gradis, št. 8545, se zaradi 
nasilnega obnašanja (igralec je s komolcem udaril nasprotnega igralca v predel 
obraza), prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  
 

NK Koroške gradnje : Marles hiše 
K - 348/0809 
 
Izključenega igralca BUKOVNIK Jan, Koroške gradnje, št. 41769, se zaradi 
nasilnega obnašanja,  (z rokami v telo odrinil nasprotnega igralca tako, da je ta 
padel na tla in brez posledic vstal), prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (2) zaporednih tekmah.  
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnikov in delegata iz katerih izhaja, da 
je prekršek storil kot reakcijo na prej storjen prekršek nad njim, opravičilo igralca 
po 19. čl. DP MNZM. 



  
                                                                  

 
Člani – 2,  20. krog,  29. in 30. 05.2009 

 
NK Marjeta : Rošnja Loka 

K - 349/0809 
 
Ekipo Rošnja Loka se zaradi prejetih sedmih rumenih kartonov na članski tekmi, 
zaradi prekrška po 22 čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 
50 €. 
 

NK Akumulator : AJM Kungota 
K - 350/0809 
 
Ekipo AJM Kungota  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 €. 
 
K - 351/0809 
 
Izključenega igralca KOMPREJ Robi, Akumulator št. 47332, se zaradi 
nasilnega obnašanja,  (z nogo brcnil nasprotnika v nogo brez posledic za zdravje), 
prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na treh (2) zaporednih tekmah.  
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnikov in delegata iz katerih izhaja, da 
je prekršek storil kot reakcijo na prej storjen prekršek nad njim v borbi za žogo. 
  
 

Mladina,  25. krog,  29. in 30. 05.2009 
 

NK AJM Kungota : Rače 
K - 352/0809 
 
Ekipo Rače se zaradi prejetih šestih rumenih in enega rdečega kartona na 
mladinski tekmi, zaradi prekrška po 22 čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, kaznuje z 
denarno kaznijo 50 €. 
 
K - 353/0809 
 
Izključenega igralca GOJČIČ Žan, Rače, št. 51781, se zaradi ponovljenega 
prekrška – 2 x javni opomin (protestiranje in ugovarjanje)  prekršek po 18. čl. in v 
skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni 
tekmi.  
 
 
 



  
                                                                  

NK Marles hiše : Gostilna Lobnik  
K – 354/0809 
 
Ekipa Marles hiše, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (na tekmi 
je bilo prisotnih samo 9 igralcev), prekršek po 24. čl. v zvezi z 8, čl. DP kaznuje z 
opominom. 
 

NK Setrans Pesnica : Vratko Dogoše  
K - 355/0809 
 
Izključenega igralca ŠPENDL Bine, Vratko Dogoše, št. 43885, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (vlečenje 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 Akumulator/Prevalje : Radvanje 
K - 356/0809 
 
Ekipo Radvanje se zaradi neopravičenega izostanka s prvenstvene  tekme dne 
31.05.2009 na Prevaljah, prekršek po 24. čl. v zvezi z 8. in 12. čl. DP kaznuje  z 
denarno kaznijo v višini 83 € kazni.  
 
 

NK Malečnik : Fužinar 
K - 357/0809 
 
Ekipo Fužinar se zaradi neopravičenega izostanka s prvenstvene  tekme dne 
31.05.2009 v Malečniku, prekršek po 24. čl. v zvezi z 8. in 12. čl. DP kaznuje  z 
denarno kaznijo v višini 83 € kazni.  
 
 
 

Starejši dečki - 2,  18. krog,  30.05.2009 
 
 

NK Radlje : Miklavž/Dobrovce 
 
 

K - 358/0809 
 
Izključenega igralca SENAČAR Martin, NK Miklavž/Dobrovce, št. 61171, se 
zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (dvakrat brezobzirna igra) in 
nešportnega odhoda z igrišča, prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.  
 

 
 



  
                                                                  

NK Vratko Dogoše : Starše - /0809 
 
K - 359/0809 
 
Izključenega igralca KALČIČ Aljaža, NK Starše, št. 58374, 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 
 

Mlajši cicibani,  18. krog,  26.05.2009 
 

NK Tezno Mb : NK Starše 
 
K – 360/0809 
 
Trener ekipe KMETEC Mirka, Starše, se zaradi prijave igralca JANC Luka, 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. 

 
 

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 CERKVENJAK 
NK DOGOŠE 
NK DUPLEK 
NK JAKOB 
NK FUŽINAR 
NK POBREŽJE 
NK RAČE 
NK RADVANJE 
ND SLOVENJ GRADEC (+ za sodniške takse U-14, 29.04. in 24.05.09) 
NK ŽELEZNIČAR 
 
Suspenz dobi pravno veljavo v soboto, 13. 06. 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 



  
                                                                  

 


