
  
                                                                  

 

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. 10. 2009 

 
 

Člani - 1, 11. krog, 24. in 25. 10. 2009 
 

AJM Kungota : Duplek 
K - 161/0910 
 
Izključenega igralca LONČARIČ Rado,  AJM Kungota št. 11882, 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 - 162/0910 
 
Izključenega igralca UL Matjaža, AJM Kungota št. 13869 se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (dvakrat brezobzirna igra)  prekršek po 
18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 
K – 163/0910 
 
Ekipo AJM Kungota zaradi dveh rdečih kartonov na članski tekmi, prekršek po 22 
čl., v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 62 €. 
 
K - 164/0910 
 
Izključenega igralca MILAŠINOVIČ Uroš, Duplek št. 20814, 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 Jurovski dol : Lenart 
K - 165/0910 
 
Izključenega igralca PLOJ Dejan, Lenart št. 37900 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 – 166/0910 
 
Ekipo Lenart zaradi petih rumenih kartonov in enega rdečega kartona na članski 
tekmi, prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP kaznuje z denarno 
kaznijo 62 €. 
 
K - 167/0910 
 
Funkcionarja MARKO Andrej, ki je bil na tekmi kot predstavnik NK Lenart 
odstranjen s tehničnega prostora, se zaradi protestiranja in žalitev sodnika, 
prekršek po 23. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje s prepovedjo opravljanja 
funkcij za dobo enega meseca, t.j. do 27. 11. 2009 
 
 

NK Starše : ZU-VIL Brunšvik 
K - 168/0910 
 
Izključenega igralca BEVK Jernej, ZU_VIL Brunšvik, št. 42108, se zaradi 
nasilne igre (v borbi za žogo je nasilno štartal z iztegnjeno nogo proti nasprotniku in 
ga s podplatom zadel v gleženj pri čemer ga je poškodoval. Za storjen prekršek se 
je opravičil.) prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  
 
 

NK Železničar MB : Marles hiše 
K - 169/0910 
 
Izključenega igralca TURK Armando, Železničar , št. 34330 se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (brezobzirna igra in oviranje izvedbe 
prostega udarca) in grobih žalitev sodnika, prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 
DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporedni tekmi.  
 
 

Člani - 2, 9. krog, 24. in 25. 10. 2009 
 
 

NK Dela Ž Jakob : Rače 
K – 170/0910 
 
Ekipo Dela Ž Jakob zaradi petih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek po 
22 čl., v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €. 
 
 

NK Rošnja Loka : Tezno MB 
K - 171/0910 
 
Izključenega igralca LIPOVŠEK Aleš, Rošnja Loka, št. 30710, se zaradi 
nasilne igre (v borbi za žogo je z drsečim štartom na spolzkem igrišču zadel 



  
                                                                  

nasprotnega igralca v noge, vendar ga pri tem ni poškodoval in se je takoj opravičil 
za storjen prekršek) prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na treh (2) zaporednih tekmah.  
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo o izključitvi in pisno pojasnilo 
izključenega igralca iz katerih izhaja, da je bil prekršek storjen nenamerno v žaru 
borbe in brez posledic na spolzkem igrišču. 
 

NK A.B.T. Miklavž : Akumulator 
K - 172/0910 
 
Izključenega igralca EMERŠIČ Miha, Akumulator št. 38454 se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (dvakrat brezobzirna igra)  prekršek po 
18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 

Mladina, 9. krog, 25 . 10. 2009 
 

NK Dobrovce/Miklavž : Marjeta/Radvanje 
K - 173/0910 
 
Izključenega igralca HALER Jernej, Dobrovce/Miklavž št. 64118 se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (ugovarjanje in brezobzirna igra) in 
napada na sodnika (prijel ga je za dres in mu grozil, da ga bo ubil)  prekršek po 18. 
čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za dobo šest 
mesecev, t.j. do 27. 4. 2010. 
 

NK Fužinar : Slivnica  
K - 174/0910 
 
Ekipa Slivnica  je neupravičeno izostala s tekme, prekršek po 24. čl. DP v zvezi z 
8. in 12. čl DP se kaznuje, z denarno kaznijo 120 €. 

 
 

Kadeti, 9. krog, 24 . 10. 2009 
 

NK Tezno : Duplek 
K - 175/0910 
 
Funkcionarja MARKUŠ Nejc, ki je bil na tekmi kot predstavnik NK Duplek, se 
zaradi namernega ne podpisa zapisnika, prekršek po 23. čl., v skladu z 8. čl. DP 
kaznuje z opominom. 
 

NK Koroške gradnje : Pobrežje Gradis 
K - 176/0910 
 
Izključenega igralca HAŠIMI Muhamed, Pobrežje Gradis št. 64831 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 Starše : Lenart 
K - 177/0910 
 
Izključenega igralca NAHBERGER Denis, Starše št. 65577 se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (vlečenje in ugovarjanje)  prekršek po 
18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 
 

Starejši dečki 1 – 9. krog, 24. 10. 2009 
 
 

NK Slivnica : Pohorje 
 
K – 178/0910 
 
V skladu z 28. čl. DP se na podlagi prijave ekipe NK Slivnica uvede disciplinski 
postopek zoper NK Pohorje, zaradi suma storitve prekrška iz 24. čl. DP  - 
nešportnega vedenja po tekmi in poškodovanja prostorov NK Slivnica (po stenah  
metali blato, v umivalniku pustili blato in umazanijo, da so prekinili odtok vode in z 
blatom na steno napisali Fuck you). 
 
NK Pohorje ima v skladu s 30. čl. DP pravico v roku 24 ur od prejema obvestila 
podati pisni zagovor.  
 
Prav tako mora v roku 24 ur glavni sodnik podati poročilo o incidentu .Sodnik naj 
pojasni, če je bila prijava podana tudi njemu in svoje ugotovitve. 
 

NK Koroške gradnje : Partizan Fram 
K - 179/0910 
 
Izključenega igralca ROPIČ Žan, Partizan Fram, št. 68278 se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (brezobzirna igra in spotikanje)  prekršek 
po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 
K - 180/0910 
 
Izključenega igralca MAKSIMOVIČ Alen, Partizan Fram, št. 64703 se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (brezobzirna igra in vlečenje)  prekršek 
po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 
 
 



  
                                                                  

Starejši dečki 2 – 9. krog, 24. 10. 2009 
 
 

NK Fužinar : Gostišče pri Antonu 
K - 181/0910 
 
Izključenega igralca KOCMUT Dejan, Gostišče pri Antonu, št. 87652 se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (dvakrat igra z roko)  prekršek po 18. čl., 
v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 
K - 182/0910 
 
Izključenega igralca KRAJNC Miha, Fužinar št. 65275 se zaradi nasilnega 
obnašanja (prijel za dres nasprotnega igralca in mu grozil),  prekršek po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) 
zaporednih tekmah. 
 
 

Mlajši cicibani 1 – 8. krog, 24. 10. 2009 
 
 

NK Pohorje : Malečnik 
 
K – 183/0910 
 
Ekipo Malečnik se zaradi igranja igralcev, ki na tekmi nista imela pravice nastopa 
(Gotal in Rakun) prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 
 

Mlajši cicibani 3 – 8. krog, 25. 10. 2009 
 

NK Brunšvik : Partizan Fram 
K – 184/0910 
 
Ekipo Partizan Fram se zaradi igranja igralca, ki na tekmi ni imel pravice nastopa 
(Malešević) prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 
 
 
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. 



  
                                                                  

 
SKLEP O SUSPENZU 

 
Na podlagi 35. člena DP je  zaradi neporavnanih obveznosti do MNZ Maribor 

navedenim  klubom izrečen suspenz: 
 

 
NK BRUNŠVIK 
NK LENART 
NK ROŠNJA LOKA 
NK MALEČNIK 
NK PALOMA 
NK POBREŽJE 
NK PREVALJE 
NK RAČE 
NK SLIVNICA 
ND SLOVENJ GRADEC 
NK ŽELEZNIČAR 
 
 
 
Suspenz dobi pravno veljavo v soboto, 07. 11. 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. 
 


