
  
                                                                  

 

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 30. 9. 2009 
 
 

Člani – 1, 7. krog, 26. in 27. 9. 2009 
 

 
NK Radlje : Slivnica 

 
K - 94/0910 
 
Izključenega igralca ŠKORJANC Nejc, Slivnica, št. 45087, 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 – 95/0910 
 
Ekipo Slivnica zaradi prejetih 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 €. 
 
 

NK Starše : Železničar MB 
 
K – 96/0910 
 
Ekipo Starše se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek 
po 22 čl., v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €. 
 
 
 
 
 
 
 



  
                                                                  

Člani – 2, 5. krog, 26. in 28. 9. 2009 
 
 

NK Dela Ž Jakob : Akumulator 
K- 97/0910 
 
Na podlagi 28. čl. DP se uvede disciplinski postopek zoper izključenega igralca 
PRAPROTNIK Klemen, Akumulator, št. 15415, zaradi suma nešportnega 
obnašanja in žalitve sodnika ob izključitvi. 
 
V tej zvezi morata glavni sodnik in delegat v roku 24 ur podati podrobno poročilo o 
sumu nešportnega obnašanja in žalitvah sodnika ob izključitvi. Pisni zagovor ima  
pravico podati tudi izključeni igralec  v roku 24 ur od prejema obvestila. 
 
 
K – 98/0910 
 
Ekipo Akumulator se zaradi prejetih sedem rumenih in en rdeč karton na članski 
tekmi, zaradi prekrška po 22 čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno 
kaznijo 62 €. 
 

NK Korotan Vzajemna : Tezno Maribor 
 

K – 99/0910 
 

Izključenega igralca SAKIĆ Damir, NK Tezno Mb, št. 22732, se zaradi  
nasilnega obnašanja (odrinil nasprotnega igralca), prekršek po 18. čl. in v skladu z 
8. in 9. in 21. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh  (3) 
zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana obrazložitev v poročilu o izključitvi iz katere 
izhaja, da je igralec prekršek storil, ko se ni boril za žogo. Po izključitvi pa je takoj 
zapustil igrišče. 
 
 
 

Mladina – 5. krog, 27.  9. 2009 
 

NK Marjeta/Radvanje : Malečnik 
K – 100/0910 
 
Ekipo Malečnik se zaradi neizpolnjevanja obveznosti  (niso imeli pripetih priponk), 
zaradi prekrška po 23 čl. v skladu z 8. čl. DP, kaznuje z OPOMINOM. 
 
 
 
 
 



  
                                                                  

 
NK Tezno MB : Paloma/Jakob 

 
K - 101/0910 
 
Izključenega igralca VRBNJAK Blaž, Paloma/Jakob, št. 55617, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (nešportno vedenje 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 Setrans Pesnica : Dobrovce/Miklavž 
 

K - 102/0910 
 
Izključenega igralca HALER Jernej, Dobrovce/Miklavž, št. 64118, 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.  
 

NK Fram/Rače : Fužinar 
 

K - 103/0910 
 
Izključenega igralca GORJAK Marko, Fram/Rače, št. 48630, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (spotikanje 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 – 104/0910 
 
Ekipo Fram/Rače zaradi prejetih osmih rumenih kartonov in enega rdečega 
kartona na mladinski tekmi, prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP 
kaznuje z denarno kaznijo 31 €. 
 
 

Kadeti – 5. krog, 26.  9. 2009 
 
 

NK Tezno MB : Miklavž/Dobrovce 
 

K - 105/0910 
 
Izključenega igralca KODRIČ Rok, Miklavž/Dobrovce, št. 60797, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (brezobzirna igra 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.  



  
                                                                  

 
K - 106/0910 
 
Izključenega igralca SENČAR Martin, Miklavž/Dobrovce št. 61171, se zaradi 
žalitev sodnika po končani tekmi grožnje z obračunavanjem, prekršek po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) 
zaporednih tekmah. 
 
 

NK Starše : Peca 
 
K - 107/0910 
 
Izključenega igralca VAJDL Alen,  Peca, št. 56469, se zaradi nasilne igre (z 
nogo po nogi od zadaj brcnil nasprotnega igralca, ko se nista borila za žogo), 
prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na treh (3) zaporednih tekmah. 
 
 
K – 108/0910 
 
Funkcionar KNEZ Jože, Peca, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja, se zaradi 
odstranitve s tehničnega prostora (protestiranje in ugovarjanje), prekršek po 23. čl. 
DP, v skladu z 8.  čl. DP kaznuje s prepovedjo vodenja ekipe na eni (1) 
zaporedni tekmi. 
 

NK Tezno MB : Miklavž/Dobrovce 
 

K - 109/0910 
 
Izključenega igralca PEČEČNIK Alen, Brunšvik/Radvanje, št. 83851, se 
zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (brezobzirna igra in izguba 
igralnega časa)  prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
 

Starejši dečki -2 – 6. krog, 26.  9. 2009 
 

NK Malečnik : Gostiče pri Antonu 
 

K - 110/0910 
 
Izključenega igralca DANKO Tomi, Gostišče pri Antonu, št. 88364, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (dvakrat spotikanje)  prekršek po 18. čl., 
v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 
 



  
                                                                  

Starejši dečki »A-2« – 4. krog, 27.  9. 2009 
 
 

NK Pobrežje Gradis : Rače 
K - 111/0910 
 
Ekipa Rače je neupravičeno izostala s tekme, prekršek po 24. čl. DP v zvezi z 8. in 
12. čl DP se kaznuje, z denarno kaznijo 83 € 
 
 

Člani – 2, 3. krog, 19. in 20. 9. 2009 
 

NK Šentilj : Miklavž 
 
ZVEZA: K - 91/0910 
 
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka disciplinski sodnik v skladu s 36. čl. 
DP zoper NK Šentilj, zaradi neizpolnjevanja obveznosti (kršitve 22. čl. TP NZS), 
prekršek po 24. čl. v zvezi z 8. čl DP izreče kazen opomin. 
 
ZVEZA : K – 92/0910 
 
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka disciplinski sodnik v skladu s 36. čl. 
DP zoper delegata HORVAT Janez, zaradi  suma neizpolnjevanja obveznosti, 
odločam da se postopek ustavi, ker je bil delegat v času odločanja v dejanski 
zmoti, ki je ni povzročil sam.  
 
 

Starejši dečki - 2– 4. krog, 20. 9. 2009 
 

NK Tezno MB : Malečnik 
 

ZVEZA: K - 80/0910 
 
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka disciplinski sodnik v skladu s 36. čl. 
DP zoper trenerja NK Malečnik ČUČKO Drago, zaradi žalitev in groženj, prekršek 
po 23. čl. v zvezi z 8. čl DP izrekam kazen prepoved vodenja ekipe na treh (3) 
zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bil upoštevan zagovor trenerja iz katerega izhaja predvsem ocena 
sojenja, ki ni v pristojnosti trenerja in poročilo sodnika iz katerega izhaja, da je 
trener ves čas protestiral, ga žalil in mu grozil, zaradi česar ga je sodnik odstranil s 
tehničnega prostora. Kot oteževalna okoliščina je bilo upoštevano dejstvo, da takšni 
prekrški negativno vplivajo na vzgojo mlajših nogometašev. 
 
 
 
 



  
                                                                  

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 


