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Maribor, 1. 6. 2016 
 
 

SKLEP 
disciplinskega sodnika 

TL 2015/2016 
 
 

2. ČLANSKA LIGA, 17. KROG, 28. 5. 2016 

 
Duplek – Gostilna Lobnik Slivnica 

 
K - 307/1516 
 
Izključen igralec Velikonja Matjaž, NK Duplek, se zaradi prekrška žalitev glavnega 
sodnika (V 88. minuti je ob dosojenem kazenskem udarcu pritekel do glavnega 
sodnika in ga verbalno žalil z različnimi žaljivkami.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 
DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  
 
K - 308/1516 
 
Izključen igralec Razboršek Aleš, NK Gostilna Lobnik Slivnica, se zaradi 
ponovljenega prekrška (odrivanje in vlečenje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K - 309/1516 
 
NK Gostilna Lobnik Slivnica je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov in en 
redeč karton, kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi druge alineje, prvega odstavka, 
22. člena DP so dolžni plačati 62,00 € denarne kazni. 
 
 

MLADINA,  20. KROG, 29. 5. 2016 
 
Rače - Lenart 

 
K - 310/1516 
 
NK Rače je na tekmi mladine prejel šest rumenih kartonov karton, kar je kršitev 22. 
člena DP. Na podlagi prve alineje, drugega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 
20,00 € denarne kazni. 
 

mailto:info@mnzveza-mb.si
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AJM Kungota – KNK Fužinar 

 
K - 311/1516  
 
KNK Fužinar se zaradi prekrška neopravičenega izostanka s tekme, kar je prekršek 
po 25. čl. DP, na podlagi 8. čl. DP izreče 150,00 € denarne kazni.  
 
Pri izreku kazni je bil upoštevan zagovor kluba in predkaznovanost za dva prekrška.  
 
  

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 
 
 


