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Maribor, 14. 12. 2015 
 

SKLEPI 

disciplinskega sodnika 
TL 2015/2016 

 

 
2. ČLANSKA LIGA, 10. KROG, 24. 10. 2015 

 

 
Slovenj Gradec - Duplek 
 

ZVEZA 
K- 144/1516 
 

V povezavi s sklepom, navedenim pod zvezo, ki je bil izdan po disciplinski obravnavi, 
je bil glavni sodnik Hrvacki Jure, 1. 12. 2015 pozvan, da pojasni razlog prekinitve 
tekme. Sodnik se ni udeležil disciplinske obravnave, niti ni pojasnil razloga prekinitve 

tekme, kot je bilo določeno s sklepom, s čemer ni izpolnil obveznosti do MNZ 
Maribor, kar je prekršek po 24. čl. DP. Zaradi tega se sodnik Hrvacki Jure, na podlagi 
8. čl. DP kaznuje s prepovedjo sodelovanja v vseh z nogometom povezanih 

dejavnostih za čas enega (1) meseca, t. j. do 15. 1. 2016.  
 
Ker je bila tekma prekinjena v nasprotju s pravili se odločitev o registraciji tekme 

preda vodji tekmovanja.  
 
 

OSTALE ZADEVE 
K - 202/1516 
 

V povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 97/1516 se NK Fram zaradi prekrška 
onemogočanja dokončanja tekme (po odmoru niso hoteli nadaljevati z igranjem 
tekme, ker naj bi bili neustrezni pogoji), po 24. čl. DP, v skladu z 8. čl. DP kaznuje z 

denarno kaznijo 100,00 €. 
 
V skladu s 15. čl. DP se izvršitev kazni odloži pod pogojem, da v času enega (1) leta, 

t.j. do 15. 12. 2016 ne bodo storili podobnega ali hujšega prekrška.  
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K - 203/1516 
 

V povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 98/1516, se uvede disciplinski postopek 
zaradi suma storitve prekrška, neizpolnitve obveznosti  do MNZ Maribor, zoper NK 
Akumulator in NK Radlje, ker nista odigrala tekme oz. poslala zapisnika s tekme 5. 

kroga starejši cicibani - Koroška.  
 
Kluba v postopku imata pravico v roku 24 ur podati zagovor.  

 
K - 204/1516 
 

V povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 99/1516, se uvede disciplinski postopek 
zaradi suma storitve prekrška, neizpolnitve obveznosti  do MNZ Maribor, zoper NK 
Železničar in NK Jarenina/Pesnica 1, ker nista odigrala tekme oz. poslala zapisnika s 

tekme 2. kroga starejši cicibani – A+B.  
 
Kluba v postopku imata pravico v roku 24 ur podati zagovor.  

 
K - 205/1516 
 

V povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 100/1516, se uvede disciplinski postopek 
zaradi suma storitve prekrška, neizpolnitve obveznosti  do MNZ Maribor, zoper NK 
Marles hiše in NK Radlje, ker nista odigrala oz. poslala zapisnika s tekme 1. kroga 

mlajših dečkov.  
 
Kluba v postopku imata pravico v roku 24 ur podati zagovor.  

 
 
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 

 
 

 Bojan Kitel, l.r. 
        Disciplinski sodnik 
 

 


