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SKLEPA  
Namestnika disciplinskega sodnika, z dne 04.06.2013 

 
 

 

MLADINA, 20. krog, 26.05.2013 

 
NK Peca  :  Korotan Prevalje 

K - 252/1213 
 

NK Peca, se zaradi neizpolnitve obveznosti do MNZM, kar je prekršek po 
25. členu DP, v skladu z 8. členom DP kaznuje z opominom.  

 
NK Peca na prvenstveni tekmi ni izobesila zastave MNZ Maribor. 

 

    

STAREJŠI DEČKI 2, 15 krog, 08.05.2013 

 
NK Marles hiše  :  Paloma Trgovina Jager 

 
ZVEZA K - 215/1213  

  
Na podlagi 37. čl. DP v povezavi s sklepom namestnika disciplinskega 

sodnika o uvedbi disciplinskega postopka zoper Jožef Heglerja, 
trenerja NK Paloma Trgovina Jager, izdajam sklep s katerim se zaradi 

nešportnega obnašanja po končani tekmi (Po končani tekmi je na igrišču 
pristopil do sodnika in ga pri rokovanju z drugo roko potrepljal po obrazu), 

prekršek se po 24. čl. DP v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo opravljanja vseh funkcij za dobo treh (3) mesecev, t. j. 

do 10. 8. 2013.  

 
Med disciplinskim postopkom je bilo ugotovljeno, da kršitev Jožef Heglerja 

ni mogoče opredeliti kot nasilno udarjanje oz. fizični napad na sodnika. 
Jožef Hegler dejanje obžaluje in se je zanj opravičil. Suspenz se všteje v 

izrečeno kazen. 
 

 



 

 

 

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. 
 

 

 
 

Namestnik disciplinskega sodnika 
            Boris TOPLAK, l.r. 

 


