
  
                                                                  

 

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: 02/250-9998 
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 30. 3. 2010 
 
 
 

Člani - 1, 16. krog, 27. in 28. 3. 2010 
 

NK AJM Kungota : Radlje  
 
 
K - 235/0910 
 
Izključenega igralca KOKOL Sebastijan, AJM Kungota, št. 6035 se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (igra z roko in brezobzirna igra)  prekršek 
po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 
 

NK Marjeta : Gostilna Lobnik Slivnica  
 
K - 236/0910 
 
Izključenega igralca LORBER Jure, Marjeta, št. 34998, 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.  
 
K - 237/0910 
 
Ekipo NK Marjeta zaradi petih rumenih 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 €. 
 
 
 
 



  
                                                                  

Člani - 2, 12.  krog, 27. in 28. 3. 2010 
 
 

NK Korotan Vzajemna : Šentilj  
 
K - 238/0910 
 
Izključenega igralca PIKO Črt, Korotan Vzajemna št. 56438, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (igra z roko in oviranje izvedbe prostega 
udarca) prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
 

NK Tezno MB : Prepolje  
 
K - 239/0910 
 
Izključenega igralca STRELEC Tadej, Tezno MB, št. 17508 se zaradi žalitve in 
grožnje sodniku (sodniku dejal pizda ti materina pokvarjenec, bova se še srečala in 
bom obračunal s tabo, …) prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana olajševalna okoliščina: igralec je upošteval 19. čl. 
DP MNZM in podal pisno opravičilo. 
 

Mladina, 12. krog, 27. in 28. 3. 2010 
 

NK Paloma/Jakob : Gostišče pri Antonu 
 
K - 240/0910 
 
Ekipo NK Paloma/Jakob zaradi slabe organizacije tekme (ni bilo redarjev), 
prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 
Upoštevana okoliščina, da na tekmi ni bilo posebnosti. 
 

NK Gostilna Lobnik : Duplek 
 
K - 241/0910 
 
Kaznovanemu igralcu NK Gostilna Lobnik PIŠEK Iztok, ki je bil s sklepom K – 
228/0910, dne 23. 3. 2010 kaznovan s prepovedjo nastopanja na štirih (4) 
zaporednih tekmah in je v nasprotju z določbami 11. čl. DP opravljal nalogo 
predstavnika kluba, prekršek po 18. čl, v zvezi z 8. čl. DP izreče kazen prepoved 
nastopanja še na eni (1) zaporedni tekmi. (4+1 = 5) 
 
 
 
 



  
                                                                  

Kadeti, 12. krog, 27. in 28. 3. 2010 
 
 

NK Starše : Koroške gradanje  
K - 242/0910 
 
Izključenega igralca ČODERL Uroš, Koroške gradnje, št. 77930 se zaradi  
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (oviranje izvedbe prostega udarca 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 - 243/0910 
 
Izključenega igralca HERŽIČ Tilen, Starše, št. 66923 se zaradi  žalitve in 
ogrožanja sodnika (z rokami zamahnil proti sodniku in zavpil »pička ti materina 
sudja«, da je bilo slišati po celotnem stadionu) prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 
9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah 
 
 

Starejši dečki – 1, 10. krog 28. 03. 2010 
 

NK Železničar : Partizan Fram 
 
K – 244/0910 
 
Ekipo Partizan Fram se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (tekmo 
pričeli in končali  z devetimi (9) igralci), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP 
kaznuje z opominom. 
 
 

SKLEP disciplinskega sodnika, z dne 18. 3. 2010 
 
 

ZVEZA K - 227/0910 
 
 
Na podlagi 36. čl. DP izdajam sklep v zvezi z disciplinskim postopkom zoper 
predstavnika ekipe NK Brunšvik g. ŠKODIČ Gorazd, zaradi dajanja netočnih 
podatkov v postopku registracije igralcev RAHTEN Luka Maksimiljan in EKART Nejc, 
za prekršek po 23. čl. DP v skladu z 8. in 12. čl. DP in izrekam kazen 100 €. 
 
V skladu z določbo 15. člena DP se kazen plačila 100 € odloži pogojno za dobo treh 
(3) mesecev, če storilec v tem času ne bo storil podobnega ali hujšega prekrška in 
bo ŠD Brunšvik vrnil neupravičeno nadomestilo za igralca, ki sta prestopila. Dokazila 
o izpolnitvi obveznosti je potrebno v roku treh (3) mesecev dostaviti MNZ Maribor. 
 
 
 



  
                                                                  

OBRAZLOŽITEV 
 

Disciplinski sodnik je postopek začel na podlagi 28. in 29. čl. DP ter ga vodil v 
skladu s splošnimi določbami DP, ki so navedene v členih od 1-7 DP. V postopku je 
od g. ŠKODIČA, od ŠD Starše in ŠD Brunšvik zahteval podatke, obvestila in dokaze 
potrebne za vsestransko proučitev zadeve in ugotovitev dejanskega stanja kot 
izhaja iz sklepov. 
 
ŠD Starše so v elektronskem sporočilu MNZ Maribor v celoti pojasnile potek 
prestopa igralcev iz katerega izhaja, da je ŠD Brunšvik od ŠD Starše zahteval 
nadomestilo v nasprotju z določbami 52. čl. Pravilnika o registraciji in statusa 
igralca. Podpisnik izpisnice od ŠD Brunšvik pa je bil g. Gorazd ŠKODIČ, ki tega 
dejstva ni označil na izpisnicah. 
 
ŠD Brunšvik pozivu disciplinskega sodnika, da morajo na MNZ Maribor dostaviti 
pravilnik (lahko tudi po elektronski pošti) v katerem imajo določeno, da morajo 
igralci pred odhodom iz ŠD vrniti brezplačno prejeto opremo ali jo plačati in 
dokazila, da sta igralca dejansko prejela opremo, ki jo je bilo potrebno poplačati ter 
navesti kdaj in kdo se je dogovarjal za finančne transakcije in kaj je bilo 
dogovorjeno, ni sledil. 
 
Na MNZ Maribor so poslali elektronsko sporočilo iz katerega izhaja, da je upravni 
odbor ŠD Brunšvik sprejel na seji 25. 3. 2010 sklep, da naprošajo za pojasnilo 
(pravno podlago) na osnovi katerega pravilnika ter katerega člena od ŠD Brunšvik 
seveda tudi od ostalih klubov ter društev disciplinski sodnik zahteva predložitev 
zahtevanih dokumentov. 
 
Zaradi tega je disciplinski sodnik na podlagi pojasnil in dokumentacije, ki jo je 
odstopil registracijski komisar MNZ Maribor, obvestila ŠD Starše in ŠD Brunšvik 
odločil kot je navedeno v izreku sklepa.  
 
 

 
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. 


