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Maribor, 8. 7. 2016 
SKLEPI 

disciplinskega sodnika 
TL 2015/2016 

 
DRUGE ZADEVE 

 
2. ČLANSKA LIGA, 11. KROG, 9. 4. 2016 

K -316/1516 
 
Slovenj Gradec - Tezno 

 
V povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 112/1516 se NK Tezno zaradi prekrška 
neprihoda na tekmo oziroma, ker je s tekme neupravičeno izostal, kar je prekršek po 
25. čl. DP, se na podlagi 8. čl. DP izreče kazen 150 €. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano obvestilo NK Tezno, da tekmo ne bodo prispeli, 
ker nimajo dovolj igralcev.  
 
K - 317/1516 
 
V povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 111/1516 se NK Marjeta zaradi prekrška 
neustrezne organizacije tekme (za tekmo niso ustrezno pripravili igrišča), 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 7. 7. 2016 ne bodo storili podobnega ali hujšega prekrška.  
 
K - 318/1516 
 
V povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 113/1516 se NK Rače zaradi prekrška 
neprihoda na tekmo 9. kroga starejših dečkov 2 z ekipo NŠ M Šuler Slovenj Gradec , 
po 24. čl. DP, v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 100,00 €. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano obvestilo NK Rače, da jih ne bo na tekmo.  

 
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 
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