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SKLEPI   

Namestnika disciplinskega sodnika, z dne 15.05.2013 
 

 

ČLANI 1 , 21 krog, 11.-12.05.2013 

 
 

NK Miklavž  :  Korotan Prevalje 

K - 216/1213  
 
Izključenega igralca Ivartnik Franci, NK Korotan Prevalje, 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 - 217/1213  
 
Uradna oseba Beranič Srečko, NK Miklavž, ki je bil na tekmi v vlogi 

predstavnika ekipe, je bil odstranjen s tehničnega prostora zaradi 
nešportnega vedenja in komentiranja na sodniške odločitve (V 83. 

protestiral zoper sodniške odločitve.), kar je prekršek po 24. členu DP, se 
na podlagi 8. člena DP kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in 
uradnega tehničnega prostora na eni (1) zaporedni tekmi.  

 
Po končani tekmi se je za dejanje opravičil, kar je bilo upoštevano pri 

izreku kazni. 
 

NK S. Rojko Dobrovce  :  Kungota 

K - 218/1213  
 
Izključenega igralca Ragolič Mitja, NK Kungota, 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.  

 
 
 

 
 



 

 

 

ČLANI 2 , 14 krog, 11.-12.05.2013 

 
NK Rošnja Loka  :  Marjeta 

K - 219/1213  

 
Prijavljenega igralca Muzek Matjaža, NK Rošnja Loka, se zaradi 

nešportnega obnašanja po končani tekmi, prekršek po 18. čl., v skladu z 
8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni 
tekmi.   

 
Igralec Muzek Matjaž je po končani tekmi pred slačilnico svoje ekipe  z 
nešportnim komentiranjem delo sodnikov in delegata tekme verbalno 

napadel delegata tekme. 
 

K - 220/1213  
 
NK Rošnja Loka, je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov, kar je 

kršitev 22. člena DP. Na podlagi prve alineje, prvega odstavka, 22. člena 
DP so dolžni plačati 41,00 € denarne kazni. 

 
K - 221/1213 
  

NK Marjeta, je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov, kar je kršitev 
22. člena DP. Na podlagi prve alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so 
dolžni plačati 41,00 € denarne kazni. 

 
 

 

MLADINA, zaostali 12 krog, 07.05.2013 

 
NK Peca  :  Pesnica /Kungota 

K - 222/1213  

 
NK Pesnica /Kungota, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ 

Maribor (neupravičeni izostanek na prvenstveni tekmi), prekršek se po 25. 
čl., v skladu z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 160 €. 
 

 

MLADINA, 18 krog, 12.05.2013 

 
NK Lenart  :  Cerkvenjak 

K - 223/1213  

 
Izključenega igralca Švarc Tjaš, NK Cerkvenjak, se zaradi prekrška v čisti 

situaciji za dosego zadetka (V 39. minuti je s prekrškom ustavil 
nasprotnega igralca v čisti situaciji za dosego zadetka), prekršek po 18. 



 

 

čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi. 
 
 

NK Pesnica/Kungota  :  Kovinar Tezno 

 
K - 224/1213  
 

NK Pesnica/Kungota, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor 
(nastopila z 8 igralci), kar je prekršek po 25. členu DP, v skladu z 8. 

členom DP kaznuje z denarno kaznijo 160 €.  
 

Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost Sklep št.: 
K - 183/1213, z dne 23.4.2013 
 

 

KADETI, 18 krog, 11.-12.05.2013 

 

NK Šmarje pri Jelšah  :  Kovinar Tezno 
K - 225/1213  

 
Izključenega igralca Duh Marka, NK Kovinar Tezno, se zaradi prekrška v 
čisti situaciji za dosego zadetka (V 54. minuti je s prekrškom ustavil 

nasprotnega igralca v čisti situaciji za dosego zadetka), prekršek po 18. 
čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 

zaporedni tekmi.  
 
 

 

STAREJŠI DEČKI 1, 12 krog, 12.05.2013 

 
NK Miklavž/Dobrovce  :  Pobrežje Gradis 

K – 226/1213  

 
Izključenega igralca Kosednar Žan, NK Miklavž/Dobrovce, 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 - 227/1213  
 

NK Pobrežje Gradis, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor 
(nastopilo z 10 igralci), kar je prekršek po 25. členu DP, v skladu z 8. 

členom DP kaznuje z opominom.  
 

 
 
 

 



 

 

 

STAREJŠI DEČKI 2, zaostali 10 krog, 01.05.2013 

 
NK Cerkvenjak  :  Marles hiše 

K - 228/1213  

 
Ekipo NK Marles hiše se zaradi neopravičenega izostanka s tekme starejših 

dečkov, prekršek po 25 čl., v skladu z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno 
kaznijo 83 €. 
 

 

STAREJŠI DEČKI 2, 15 krog, 08.05.2013 

 
NK Marles hiše  :  Paloma Trgovina Jager 

 

ZVEZA: K - 215/1213  
 

Na podlagi 29. člena DP se vodi disciplinski postopek zoper Jožef Heglerja,  
trenerja NK Paloma Trgovina Jager, zaradi suma nešportnega vedenja, kar 
je prekršek po 24. čl. DP, kar naj bi storil po končani tekmi, ko je pristopil 

do glavnega sodnika  
V skladu z 31. členom DP je trener NK Paloma Trgovina Jager Jožef Hegler 

podal izjavo iz katere izhaja, da ima priči, ki sta bile prisotni dogodku. V 
tej povezavi mora trener NK Paloma Trgovina Jager Jožef Hegler  v roku 3 
dni izjavo dopolniti s podatki, kako je možno pridobiti njihovo izjavo 

oziroma jih vabiti na disciplinsko obravnavo, zaradi lažjega nadaljevanja  
postopka. 
Prav tako pozivam g. Ferčič Janija, sodnika tekme, da v roku 3 dni dopolni 

svoje poročilo o prijavi z morebitnimi pričami, ki so dogodek videle, s 
podatki (ime in priimek), ter kako je možno pridobiti njihovo izjavo 

oziroma jih vabiti na disciplinsko obravnavo, zaradi lažjega nadaljevanja  
postopka. 
 

 

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. 
 

 


