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Maribor, 6. 5. 2016 
 

 
SKLEPI 

disciplinskega sodnika 

TL 2015/2016 
 
 

1. ČLANSKA LIGA, 20. KROG, 30. 4. 2016 
 

Tehnotim Pesnica – Fram 

 
K - 264/1516 

 

Na podlagi zapisnika o prekinjeni nogometni tekmi, se sodnika Kamplet Miha preda v 
postopek MDNS, zaradi suma storitve prekrška, ker je tekmo prekinil v nasprotju s 
pravili nogometne igre.  

 
MLADINA, 14. KROG, 30. 4. 2016 

 

Šentanjž/Strše - Malečnik 
 
K - 265/1516 

 
Izključen igralec Zimet Dario, NK Malečnik, se zaradi ponovljenega prekrška 
(ugovarjanje in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

KADETI, 14. KROG, 24. 4. 2016 

 
AJM Kungota – Hoče/Slivnica 
 

K - 266/1516 
 
Kaznovani igralec Volmut Simon, NK Hoče/Slivnica, se zaradi prekrška igranja, ko ni 

imel pravice nastopiti (nastopil kljub prepovedi po 4 rumenih kartonih), po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

NK Hoče/Slivnica se zaradi prekrška igranja igralca, ki ni imel pravice nastopiti 
(nastopil Volmut Simon, ki je imel na dan tekme štiri rumene kartone in zato ni imel 
pravice nastopiti), po 25. čl. DP, v skladu z 8. čl. DP izreče opomin. 
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STAREJŠI CICIBANI A-1, 10. KROG, 7. 4. 2016 

 
Fram – Pobrežje 
 

K - 267/1516 
 
NK Pobrežje se zaradi prekrška igranja igralca, ki ni imel pravice nastopiti (nastopil 

Bračič Denis, ki je bil na dan tekme premlad), po 25. čl. DP, v skladu z 8. čl. DP 
izreče opomin. 
 

 

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 


