
  
                                                                  

 

 

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA 
MARIBOR 

Ulica Vita Kraigherja 8, 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 http://www.mnzveza-mb.si 

TRR: 04515-0000616361 Davčna št.: 54656567  

 

 
 

SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 8. 9. 2010 
 
 

Člani - 1, 2. krog, 4. in 5. 9. 2010 
 
 

NK Duplek : Partizan Fram 
 
K - 17/1011 
 
Izključenega igralca TOPOLOVEC Smiljan, Partizan Fram, št. 70862 se zaradi ponovljenega 
prekrška – 2 x javni opomin (izgubljanje igralnega časa in brezobzirna igra) prekršek se po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

 
NK Gostilna Lobnika Slivnica : Rače 

 
K - 18/1011 
 
Na podlagi poročila sodnika in delegata se prijavljenega igralca KOVAČIČ Nejc, NK Rače, 40175, 
zaradi groženj sodniku (igralec je po končani tekmi, ko je sodnik zapuščal igrišče grozil glavnemu 
sodniku, da ga bo prišel v njegovo službo pretepst, zaradi česar so morali v garderobo po drugi poti. 
Grožnje je ponovil, ko so sodniki odhajali domov.), prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.  
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina, ki izhaja iz poročila o incidentu, da je igralec 
nadaljeval s kršitvijo ob odhodu sodnikov.  
 
 
K - 19/1011 
 
Funkcionar GOLJAT Darko, ki je bil fizioterapevt NK Rače, zaradi tega, ker je bil odstranjen s 
tehničnega prostora (komentiranje sodniških odločitev), po končani tekmi pa je žalil in grozil glavnemu 
sodniku (dejal, da sodnik krade, da je cigan, da ga bo razbil,…), prekršek po 23. čl., v skladu z 8. in 10. čl. 
DP kaznuje s prepovedjo opravljanja vseh funkcij za dobo dveh mesecev (2) t.j. do 4. 11. 2010. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina in sicer predkaznovanost za isti prekršek s 
sklepom št., K – 252/0910, K – 375/0910. 
K - 20/1011 



  
                                                                  

 
Predstavnik kluba NK Rače  PIPENBAHER Marko, se zaradi tega, ker je bil odstranjen s tehničnega 
prostora (kadil v tehničnem prostoru, žalil in grozil sodnikom), prekršek po 23. čl., v skladu z 8. in 10. čl. 
DP kaznuje s prepovedjo opravljanja vseh funkcij za dobo dveh mesecev (2) t.j. do 4. 11. 2010. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina in sicer predkaznovanost za isti prekršek s 
sklepom št., K – 361/0910. 
 
 

NK Vratko Dogoše : S. Rojko Dobrovce 
 

K - 21/1011 
 
Ekipo NK Vratko Dogoše se zaradi prejetih sedmih rumenih na članski tekmi, prekršek po 22 čl., v 
skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €. 
 
K – 22/1011 
 
Izključenega igralca HOLCMAN Boštjan, Dobrovce, št. 37379 se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 
javni opomin (brezobzirna igra in ugovarjanje) prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 

NK Pobrežje Gradis : AJM Kungota 
 

K - 23/1011 
 
Izključenega igralca DREVENŠEK Rene, Pobrežje Gradis, št. 65098 se zaradi ponovljenega prekrška 
– 2 x javni opomin (dvakrat brezobzirna igra) prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 
 

Člani - 2, 2. krog, 4 in 5. 9. 2010 
 
 

NK Akumulator : Peca 2 
 

K - 24/1011 
 
Izključenega igralca KREUH Matej, Peca 2, št. 5932, zaradi nasilnega obnašanja do nasprotnega igralca 
(igralec je v zadnjico brcnil nasprotnega igralca, ko se nista borila za žogo, zaradi česar ga je sodnik 
izključil z rdečim kartonom) in napada na glavnega sodnika (ob izključitvi je z rokama v predel obraza 
udaril glavnega sodnika, ki je zato utrpel telesno poškodbo), zaradi česar je prišlo do prerivanja med 
igralci in več žalitev sodnika, prav tako pa je isti igralec hotel nadaljevati z obračunavanjem s sodnikom, 
zaradi česar so ga igralci odstranili, sodnik pa je v 30. minuti prekinil tekmo, prekršek se po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za dobo pet (5) let, t.j. do 4. 9. 2015.  
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata ter opravičilo kluba in kaznovanega 
igralca, vendar je kljub temu izrečena najstrožja kazen, saj ni dopustno mileje kaznovati napada na 
glavnega sodnika.  



  
                                                                  

 
K - 25/1011 
 
Ekipo NK Peca 2 se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (vpisan trener ni bil na tekmi), 
prekršek se po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 
 
 

NK ZU-VIL Brunšvik : A.B.T. Miklavž 
 
K - 26/1011 
 
Izključenega igralca BEVK Jernej, ZU-VIL Brunšvik, št. 42108 se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 
javni opomin (brezobzirna igra in ugovarjanje) prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 
 

Kadeti, 2. krog, 4. 9. 2010 
 

NK ZU-VIL Brunšvik : Pobrežje Gradis 
 

K - 27/1011 
 
Izključenega igralca KATAVA Mijo, Pobrežje Gradis, št. 68295, zaradi nasilnega obnašanja do 
nasprotnega igralca (Igralec je s pestjo v glavo udaril nasprotnega igralca, ko se nista borila za žogo. 
Prekršek je storil kot reakcijo na nešportno žalitev, zaradi česar ga je glavni sodnik izključil z rdečim 
kartonom) in nešportno zapustil igrišče (Ob odhodu je dejal sodniku, da se vidijo zunaj), prekršek se po 
18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na petih (5) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika iz katerega izhaja, da igralec igrišča ni zapustil 
športno.  
 
K - 28/1011 
 
Ekipo NK Pobrežje Gradis se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (vpisan trener ni bil 
na tekmi), prekršek se po 24. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 
 

POKAL – MLADINA, 1. KROG 
 

NK  Železničar : Tezno MB 
 

K - 29/1011 
 
Izključenega igralca JOLDŽIČ Salko, št. 61878, NK Tezno se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni 
opomin (brezobzirna igra) prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni pokalni tekmi. 
K - 30/1011 
 



  
                                                                  

Delegata Dušana Turk se zaradi neipolnjevanja obveznosti (komisarja za delegiranje delegatov ni 
obvestil, da zaradi sl. obveznosti ne more opravljati delegatsko funkcijo na pokalni ml. tekmi) , prekršek 
se po  23. čl., v skladu z 8.  in 10. 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 
 
 
 
 
ŠD Brunšvik ni pravočasno upošteval pouk o pravnem sredstvu, zato je njegov dopis brezpredmeten. 
 
 
 
 
 

Disciplinski sodnik                           
        Bojan KITEL, l.r. 
 


