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Maribor, 3. 5. 2016 
 

 
SKLEP 

disciplinskega sodnika 

TL 2015/2016 
 

KADETI,  

12. KROG, 10. 4. 2016 
14. KROG, 23. 4. 2016 

 

KNK Fužinar – Maribor Tabor  
Jurovski dol – KNK Fužinar 
 

K - 263/1516 
 
Na podlagi 29. čl. DP in sklepa vodje tekmovanj št. 114/1516 se uvedbe disciplinski 

postopek zoper KNK Fužinar, zaradi suma storitve prekrška igranja igralca, ki na 
tekmi ni imel pravice nastopa, po 25. čl. DP. 
Na tekmi 12. kroga, ki se je začela  10. 4. 2016, ob 10.00 je v zapisnik vpisan igralec 

Slemnik Luka, ki je istočasno vpisan v zapisnik, košarkarske tekme med Dravograd 
Koroška – KŠ Sani Bistrica, ki se je prav tako ob 10. uri začela v dvorani Špic in je na 
tej tekmi dosegel 10 točk.  

Prav tako iz zapisnika 14. kroga, 23. 4. 2016, o tekmi med Jurovskim dolom in KNK 
Fužinar izhaja, da naj bi za njih na tekmi nastopil Tilen Javornik, ki pa je na svojem 
FB profilu zapisal, da na tekmi ni nastopil, ker je bil bolan. 

Na podlagi tako zbranih obvestil in dokazov obstajajo utemeljeni razlogi za sum 
storitve očitanih prekrškov. 
 

Klub v postopku ima na podlagi 31. čl. DP pravico izjasniti se v pisni obliki, v roku 24 
ur od prejema obvestila o uvedbi postopka.  

 

 

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 

 
 

 Bojan Kitel, l.r. 
       Disciplinski sodnik 

mailto:info@mnzveza-mb.si
http://www.mnzveza-mb.si/

