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SKLEPI   
Namestnika disciplinskega sodnika, z dne 10.05.2013 

 

POKAL ČLANI, 4 krog, 08.05.2013 

 

NK Gostilna Lobnik Slivnica  :  Tehnotim Pesnica 
 

K - 209/1213  
 
Izključenega igralca Topolovec Smiljan, NK Gostilna Lobnik Slivnica, se 

zaradi ponovljenega prekrška (dvakrat brezobzirna igra), prekršek po 18. 
čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  

 
 

KADETI, zaostali 13 krog, 08.05.2013 

 

NK Duplek  :  Šmarje pri Jelšah 
K - 210/1213  
 

Izključenega igralca Vogrin Vid, NK Duplek, se zaradi ponovljenega 
prekrška (dvakrat brezobzirna igra), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 

9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
 

STAREJŠI DEČKI 1, 11 krog, 08.05.2013 

 

NK Pobrežje Gradis  :  ZU_VIL Brunšvik 
K - 211/1213  
 

Izključenega igralca Košir Tadej, NK Pobrežje Gradis, se zaradi 
ponovljenega prekrška (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 - 212/1213  
 

Izključenega igralca Flakus Bosilj Domen, NK Pobrežje Gradis, se zaradi 
nasilne igre (V 68. minuti je po storjenem prekrškom nad nasprotnim 
igralcem prišlo do fizičnega obračunavanja z nasprotnim igralcem), 



 

 

prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 

K - 213/1213  
 

Izključenega igralca Habjanič Tadej, NK ZU_VIL Brunšvik, se zaradi 
nasilne igre (V 68. minuti je po storjenem prekrškom nad njim prišlo do 
fizičnega obračunavanja z nasprotnim igralcem), prekršek po 18. čl., v 

skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) 
zaporednih tekmah.  
 

 

STAREJŠI DEČKI 2, 14 krog, 27.04.2013 

 
NK Šentilj  :  Marles hiše 

K - 214/1213 
 
NK Šentilj, se zaradi nastopanja igralca, ki ni imel pravice nastopiti, kar je 

prekršek po 25. členu DP, v skladu z 8. členom DP kaznuje z opominom. 
 

Na tekmi je za NK Šentilj nastopil Menhart Timotej, ki na dan tekme še ni 
dopolnil 12 let – premlad. 
 

 

STAREJŠI DEČKI 2, 15 krog, 08.05.2013 

 
NK Marles hiše  :  Paloma Trgovina Jager 

K - 215/1213  

 
Na podlagi 29. člena DP se uvede disciplinski postopek zoper Jožef 

Heglerja, sicer trenerja NK Paloma Trgovina Jager, zaradi suma 
nešportnega vedenja, kar je prekršek po 24. čl. DP, kar naj bi storil, ko je 
po končani tekmi pristopil do glavnega sodnika. 

 
V tej povezavi lahko prijavljeni v roku 24 ur poda zagovor. 

 
V skladu s 34. in 35. členom DP MNZM se funkcionarju izreka 
suspenz. 

 
 

SKLEP O SUSPENZU 
 
Na podlagi 35. člena DP MNZM se NK ŽELEZNIČAR MB zaradi 
neporavnanih obveznosti do delegatov in sodnikov v MNZM in 2. SML/SKL-

V preda v SUSPENZ. 
Suspenz dobi pravno veljavo v soboto, 25.05.2013 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/. 

 

 

 

 

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. 
 
 


