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Maribor, 21.05.2013 

SKLEPI   
Namestnika disciplinskega sodnika, z dne 21.05.2013 

 

ČLANI 1, 22 krog, 18.,19.05.2013 
 

NK Duplek  :  Cerkvenjak 
K - 230/1213  

 
Izključenega igralca Ademovič Primož, NK Duplek, se zaradi žalitve 
sodnika (v 89. minuti je žalil sodnika in po izključitvi iz protesta brcnil 

žogo izven igrišča), prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  

 
NK Gostilna Lobnik Slivnica  :  AquaSystems Dogoše 

 

K - 231/1213  
 

Izključenega igralca Tkalčič Mišel, NK AquaSystems Dogoše, se zaradi 
ponovljenega prekrška (protestiranje, žaljenje), prekršek se po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) 

zaporednih tekmah. 
 
 

ČLANI 2, 15 krog, 18.,19.05.2013 
 

NK Radvanje  :  Prepolje 
K - 232/1213  

 
Izključenega igralca Krajnc Andrej, NK Prepolje, se zaradi ponovljenega 

prekrška (izguba igralnega časa, 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 Pobrežje Gradis  :  Marjeta 

K - 233/1213  

 
Izključenega igralca Gorani Elvis, NK Marjeta, se zaradi žalitve sodnika (V 

58. minuti je za storjen prekršek prejel opomin – rumeni karton. Zaradi 
nestrinjanja z odločitvijo je sodnika še verbalno žalil), prekršek po 18. čl., 



 

 

v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) 
zaporednih tekmah. 
 

 

MLADINA, zaostali 13 krog, 15.05.2013 
 

NK Pesnica/Kungota  :  Lenart 

K - 234/1213  
 

NK Pesnica/Kungota, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor 

(nastopila z 6 igralci), kar je prekršek po 25. členu DP, v skladu z 8. 
členom DP kaznuje z denarno kaznijo 40 €.  
 

Pri ekipi NK Pesnica/Kungota je bilo prisotnih za igranje tekme le 6 
igralcev, kar je premalo, da bi se tekma lahko odigrala. 

 
Pri izreku kazni je bila upoštevana kaznovanost Sklep št.:K - 225/1213, z 
dne 14.5.2013, kjer je prišlo do napake pri znesku denarne kazni. 
 

 

MLADINA, 19 krog, 18.05.2013 
 

NK Cerkvenjak  :  Pesnica/Kungota  
K - 235/1213  
 

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 100 € 
 

Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost Sklep št.: 
K–222/1213, z dne 15.05.2013 
 

 

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. Prav tako je g. Ferčič Jani, sodnik tekme 
dopolnil svojo izjavo z pričama, ki sta bile prisotni dogodku.  



 

 

Glede na pridobljene podatke izdajam sklep s katerim v ponedeljek, 
03.06.2013, ob 17:30 uri razpisujem ustno obravnavo in s tem 
nadaljevanje postopka. Vabljeni bodo dobili vabilom na obravnavo. 

 
 

 
SKLEP O ODLOŽITVI SUSPENZU 

 

Na podlagi 36. člena DP MNZM se NK ŽELEZNIČAR MB odloži suspenz, ki 
dobi pravno veljavo v soboto, 25.05.2013 na sredo, 05.06.2013 in na 

osnovi 35. čl. DP preneha šele, ko suspendirana ekipa dokaže, da je svoje 
finančne obveznosti poravnala. Proti sklepu o suspenzu pritožba ni 

dovoljena /39. čl. DP MNZM/.  
 
Po preučitvi prošnje za odlog sklepa o suspenzu se je pri odločitvi 

upoštevalo dejstvo, da NK ŽELEZNIČAR MB kot dolžnik ravna v smeri 
celotnega in čim prejšnjega poplačila dolga. 
 

 

 

 

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. 

 
 


