
  
                                                                  

 

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 27.05. 2009 

 
 

Člani – 1,  23. krog,  23. in 24.05.2009 
 
 
 

NK Lenart : Železničar MB 
 
K - 328/0809 
 
Izključenega igralca KRAMBERGER Aleksander, Železničar MB, št. 53931, se 
zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (brezobzirna igra in igra z roko)  
prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na eni (1) zaporedni tekmi.  
 

NK Starše : Radlje 
 
K - 329/0809 
 
Izključenega igralca MLINARIČ Darin, Starše, št. 40308, se zaradi žalitev 
sodnika (med tekmo žalil sodnika), prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  
 

NK Jurovski dol : Koroške gradnje 
 

K - 330/0809 
 
Izključenega igralca ULBL Mitjo, Jurovski dol, št. 38903, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (2 x ugovarjanje)  prekršek po 18. čl. in 
v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 
 
 



  
                                                                  

 
NK Korotan Vzajemna : ZU-VIL Brunšvik 

 
K - 331/0809 
 
Izključenega igralca KIRBIŠ Tadeja, Brunšvik, št. 43905, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (2 x 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 - 332/0809 
 
Izključenega igralca KARIČ Senada, Korotan, št. 6153, se zaradi nasilnega 
obnašanja (ko se je boril za žogo s komolcem udaril  nasprotnega igralca), prekršek 
po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na 
dveh (2) zaporednih tekmah.  
 
K- 333/0809 
 
Igralec LAKOVNIK Matjaž, NK Korotan Vzajemna, št. 6161, je imel prepoved 
nastopanja  v 24. krogu (4 RU) vendar je kljub  prepovedi opravljal funkcijo trenerja 
, prekršek se po 8. čl. in v skladu z 23. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja 
še na (1) tekmi. (1+1 = 2). 
 
K – 334/0809 
 
Ekipo NK Korotan  se zaradi igralca Lakovnik Matjaža, ki je kljub prepovedi 
opravljal funkcijo trenerja na članski in tekmi starejši cicibanov – K, prelož.tekme 
15.kroga, (8. čl. D se glasi: prepoved nastopanja igralca pomeni tudi prepoved 
opravljanja vseh funkcij in obratno), se prekršek po 24. čl. v zvezi z 12. čl DP, 
kaznuje z denarno kaznijo v višini  83 €. 
 
 
 

Člani – 2,  19. krog,  23. in 24.05.2009 
 
 

NK Vratko Dogoše : Akumulator  
 

K – 335/0809 
 
Izključenega igralca MELANŠEK Bojan, Akumulator, št. 25158, 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 Miklavž : Radvanje  
 
K – 336/0809 
 
Izključenega igralca LORENČIČ Bojan, Radvanje, št. 9901, 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 – 337/0809 
 
Izključenega igralca HORVAT Matej, Radvanje, št. 42200, se zaradi nasilnega 
obnašanja (ko se ni boril za žogo je z roko udaril nasprotnega igralca po vratu), 
prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na treh (3) zaporednih tekmah.  
 
Pri izreku kazni sta bila kot olajševalna okoliščina upoštevano poročilo sodnika in 
delegata iz katerih izhaja, da je prekršek storil kot reakcijo na prej storjen prekršek 
nad njim. 
 
K – 338/0809 
 
Ekipo Radvanje  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 €. 
 
 

Mladina,  24. krog,  23. in 24. 05.2009 
 
 

NK Vratko Dogoše : Akumulator/Prevalje 
 
K - 339/0809 
 
Izključenega igralca SEDLAŠEK Alen, Akumulator/Prevalje, št. 49832, se 
zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (2 x  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 Rače : Marles Hiše 
 
K - 340/0809 
 
Izključenega igralca MITRIĆ Aleksander, št. 50259, se zaradi ponovljenega 
prekrška – 2 x javni opomin (2 x  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 Fužinar : Setrans Pesnica 
 
K – 341/0809 
 
Izključenega igralca NAJRAJTER Gašper, Fužinar, št. 54453, se zaradi 
nasilnega obnašanja (ko se ni boril za žogo je z rokama udaril nasprotnega igralca v 
prsa), prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  
 
Pri izreku kazni sta bila kot olajševalna okoliščina upoštevano poročilo sodnika in 
delegata iz katerih izhaja, da je prekršek storil kot reakcijo na prej storjen prekršek 
nad njim. 
 
 K – 342/0809 
 
Ekipo Pesnica se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZM  (niso pravočasno 
oddali športnih izkaznic), zaradi prekrška po 24. čl. v skladu z 8. čl. DP, kaznuje z 
opominom. 
 

Starejši dečki - 1,  20. krog,  23.05.2009 
 

NK Peca : Tezno MB 
 
K - 343/0809 
 
Izključenega igralca PUCELJ Borut, Tezno,  št. 66475, 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.  

 
Mlajši cicibani,  11. krog,  20.05.2009 

 
NK Akumulator : Korotan 

 
K - 344/0809 
 
Trener ekipe ŠVAB Davorin, Korotan, se zaradi prijave igralca TOMŠIČ Tineta, 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. 

 
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 



  
                                                                  

 


