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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 30.10. 2008  

 
 

Člani – 1,  10. krog,  25. in 26.10.2008 
 

NK Duplek : NK Rače 
 
K- 172/0809 
 
Izključenega igralca MUDRI Maria, NK Rače, št. 2430, se zaradi fizičnega 
napada na glavnega sodnika (za roko je prijel sodnika in ga vlekel, takoj po 
prejetem opominu), prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s 
prepovedjo nastopanja za čas šest (6) mesecev, t.j. od 25.10.2008  do 
25.04.2009  
 
Pri izreku kazni so bile upoštevane ugotovitve, ki izhajajo iz poročila o tekmi. Igrišče 
je zapustil športno. 
 
 

ZU-VIL Brunšvik : NK Korotan Vzajemna 
 
K - 173/0809 
 
Izključenega igralca ŠVAB Kristijana, NK Korotan Vzajemna, št. 6192,  se 
zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (protestiranja in ugovarjanja) in 
žalitev ter groženj sodniku (po končani tekmi sodnike žalil in grozil s fizičnim 
obračunom pri čemer ga je zaustavil reditelj),  prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 
9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na petih (5) zaporednih 
prvenstvenih tekmah. 
 
Pri izreku je bilo upoštevano poročilo o izključitvi in incidentu, ki sta ga sestavila 
sodnik in delegat. Iz poročil izhaja, da se igralec ni hotel umiriti in športno zapustiti 
igrišča. 
 
 
 



  
                                                                  

K - 174/0809 
 
Izključenega igralca MARIN Marka, NK Korotan Vzajemna, št. 43695, se 
zaradi fizičnega napada na glavnega sodnika (z roko, preko katere si je ovil slečen 
nogometni dres je v obraz udaril sodnika, ga žalil in mu grozil tudi po končani 
tekmi),  prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo 
nastopanja za dobo petih (5) let, t.j. od 25.10.2008 do 25.10.2013 
 
Pri izreku je bilo upoštevano poročilo o izključitvi in incidentu, ki sta ga sestavila 
sodnik in delegat. Iz poročila izhaja, da se igralec ni umiril niti po storjenem 
prekršku oziroma po pokazanem rdečem kartonu in je nadaljeval z žalitvami ter 
grožnjami tudi po končani tekmi.  
 
K - 175/0809 
 
Ekipo NK Korotan Vzajemna se zaradi prejetih petih rumenih in dveh rdečih 
kartonov na članski tekmi, zaradi prekrška po 22. čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, 
kaznuje z denarno kaznijo 83 €. 
 

NK Radlje : NK Starše 
 
K- 176/0809 
 
Izključenega igralca MOSER Roberta, NK Radlje, št. 45943, se zaradi fizičnega 
napada na glavnega sodnika s tem, da ga je nasilno porinil (po prejetem opominu je 
z roko odrinil sodnika v višini ramen), prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. 
DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja za dobo enega (1) leta, t.j.  od 
25.10.2008 do 25.10.2009  
 
Pri izreku kazni so bile upoštevane ugotovitve, ki izhajajo iz poročila delegata in 
sodnika o tekmi. Iz poročila izhaja, da je igrišča ni zapustil športno, saj je brcal v 
žoge in preklinjal. 
 
 

Člani – 2,  10 krog,  25. in 26.10.2008 
 

Dela Ž Jakob : NK Atleti&CO Maribor  
 
K - 177/0809 
 
Ekipo NK Dela Ž Jakob 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 Akumulator : NK Miklavž 
 
K - 178/0809 
 
Izključenega igralca MEDVED Marka, NK Miklavž, štev. 47512, se zaradi 
nasilnega obnašanja in fizičnega nadapa na nasprotnega igralca, ko se nista borila 
za žogo (najprej je odrinil nasprotnega igralca, ki je padel na tla, zatem pa ga je na 
tleh brcnil v telo), prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na šestih (6) zaporednih tekmah.  
 
 
Pri izreku kazni so bile upoštevane ugotovitve, ki izhajajo iz poročila o tekmi. Iz 
poročila izhaja, da igrišča ni zapustil športno in je nadaljeval s protesti.  
 
K - 179/0809 
 
Izključenega igralca KIRBIŠ Mateja, NK Miklavž, št. 44265,  se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (ugovarjanja in brezobzirne igre),  
prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
K - 180/0809 
 
Ekipo NK Miklavž se zaradi prejetih dveh rdečih kartonov na članski tekmi in 
prepozno oddanih izkaznic, zaradi prekrška po 22. in 24. čl. skladu z 8. čl. in 12. čl. 
DP, kaznuje z denarno kaznijo 70 €. 
 
 
K - 181/0809 
 
Na podlagi poročila o tekmi, ki ga je sestavil delegat, se glavnega sodnika 
DŽAMBIČ Sanela, preda v disciplinski postopek MDNS, zaradi suma storitve 
prekrška, ko z opustitvijo ni izpolnil dolžnosti sodnika (ni izključi igralca, ki je storil 
prekršek nad nasprotnim igralcem v čisti situaciji za dosego zadetka), kar je 
prekšek po 23. čl. DP.  
 

Gostišče pri Antonu : AJM Kungota 
 
K - 182/0809 
 
Izključenega igralca ŠTRUCL Dejana, Gostišče pri Antonu, št. 53384,  se 
zaradi ponovljenega prekška – 2. javni opomin (ugovarjanje in protestiranje) in 
zaradi fizičnega napada na glavnega sodnika (igralec je z rokama sodnika stiskal za 
vrat, ga udaril po glavi, ga nato odrinil ter še enkrat udaril po glavi, tako da so ga 
morali braniti nasprotni igralci), prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, 
kaznuje s prepovedjo nastopanja za dobo petih (5) let, t.j. od 25.10.2008 
do 25.10.2013 
 



  
                                                                  

Pri izreku je bilo upoštevano poročilo o izključitvi in incidentu, ki so ga sestavili 
sodniki in delegat. Iz poročila izhaja, da se igralec ni hotel umirti in da je moral 
glavni sodnik tekmo prekiniti. Zaradi poškodbe je sodnik iskal zdravniško pomoč. O 
dogodku je bila obveščena tudi policija.  
 
K - 183/0809 
 
Izključenega igralca FIRBAS Dejana, Gostišče pri Antonu, št. 53383, se 
zaradi fizičnega napada na nasprotnega igralca (z rokami odrinil nasprotnega igralca 
v telo tako močno, da je ta padel na tla),  prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. 
čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku je bilo upoštevano poročilo o izključitvi iz katerega izhaja, da je igrišče 
zapustil športno in je bil prekršek storjen kot reakcija na predhodno storjen 
prekršek nad njim. 
 
 
K - 184/0809 
 
Ekipo Gostišče pri Antonu se zaradi prejetih dveh rdečih kartonov na eni članski 
tekmi in prepozno oddanih izkaznic, zaradi prekrška po 22. in 24. čl. v skladu z 8. 
čl. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 70 €. 
 
 
K - 185/0809 
 
Prijavljenega pomočnika trenerja ŠTRUCL Andreja iz ekipe, Gostišče pri 
Antonu, se zaradi fizičnega napada na sodnika med tekmo (odrival in suval 
sodnika, ko je ta prekinil tekmo), prekršek po 23. čl. v skladu z 8. in 10. čl. DP 
kaznuje s kaznijo prepoved opravljanja vseh funkcij za dobo enega  (1) leta, 
t.j. od 25.10.2008 do 25.09.2009 
 
 

Mladina – 10. krog,  25 in 26.10.2008 
 

NK Fužinar : NK Akumulator Prevalje 
 
K - 186/0809 
 
Izključenega igralca DOMENIK Roka, NK Akumulatore/Prevalje, št. 52340, 
se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni opomni (brezobzirna igra in izguba 
igralnega časa), prekršek po 18. čl v skladu z 8. in  9. čl. DP kaznuje s kaznijo 
prepovedi nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 
 
 



  
                                                                  

NK Vratko Dogoše : AJM Kungota 
 
 
K - 187/0809 
 
Odstranjenega predstavnika ekipe FLUHER Gregorja, AJM Kungota, se zaradi 
protestiranja in ugovarjanja, prekršek po 23. čl. v zvezi z 8. in 10. čl DP, kaznuje s 
kaznijo prepovedi opravlajnja vseh funkcij na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
K - 188/0809 
 
AJM Kungota, se zarAdi neizpolnjevanja obveznosti funkcionarjev na tekmi do MNZ 
Maribor (trener in predstavnik ekipe nista imela priponk), prekršek po 24. čl. v zvezi 
z 8 in 25 čl. DP, kaznuje z opominom.  
 
K - 189/0809 
 
NK Vratko Dogoše, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti funkcionarjev v zvezi z 
organizacijo tekme (na tekmi ni bil prisoten Jahnel Aleš, ki je bil v zapisnik vpisan 
kot oseba za nudenje prve pomoči), prekršek po 24. čl. v zvezi zn 8. in 25. čl. DP, 
kaznuje z opominom.  
 

Gostilna Lobnik : Pobrežje Gradis 
 
K - 190/0809 
 
Izključenega igralca KOBALE Tadeja, NK Pobrežje Gradis, št. 58199, se 
zaradi žalitve glavnega sodnika (po prejetm opominu je žalil sodnika), 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 so bile upoštevane ugotovitve, ki izhajajo iz poročila o tekmi. Igrišče 
je zapustil športno. 
 
 

Starejši dečki  ,  9 krog,  25. in 26.10.2008 
 
 

NK Peca : ND Slovenj Gradec, Koroške gradnje 
 

K – 191/0809 
 
Izključenega igralca KRIVEC Jaroš NK PECA  št. 73166, 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. 
 
 
 



  
                                                                  

NK Miklavž/Dobrovce : NK Radlje 
 
K - 192/0809 
 
Izključenega igralca PAŽEK Aljaža, NK Radlje, št. 66488, se zaradi 
ponovljenega prekrška - 2 x javni opomin (brezobzirna igra in ugovarjanje), 
prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

Starejši cicibani A - 2 ,  7 krog,  21.10.2008 
 
 

NK VRATKO Dogoše : NK Dela Ž Jakob 
K – 193/0809 
 
Ekipo NK Dela Ž Jakob se zaradi neopravičenega izostanka s prvenstvene  tekme 
dne 21.10.2008 v Dogošah, prekršek po 24. čl. v zvezi z 8. in 12. čl. DP kaznuje  z 
denarno kaznijo v višini 83 € kazni.  
 
 

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 DUPLEK, 
NK PESNICA, 
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 



  
                                                                  

 


