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SKLEPI  

Namestnika disciplinskega sodnika  
TL 2015/2016 

 
POKAL MNZ MARIBOR, 4. KROG, 25.5.2016 

 
Fram – Koroška Dravograd 
 
K- 303/1516 
Izključen igralec Ropič Žan, NK Fram, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego 
zadetka (V 67. minuti je kot vratar s prekrškom preprečil zadetek.), po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP se kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni 
tekmi. 

KADETI, 17. KROG, 25.5.2016 
 
MB Tabor – KNK Fužinar 
 

K - 304/1516  
KNK Fužinar se zaradi prekrška neizpolnitve obveznosti v povezavi s tekmo (na 
tekmi niso zagotovili 11 igralcev, ker so nastopili s samo desetimi igralci), kar je 
prekršek po 25. čl. DP, na podlagi 8. čl. DP izreče 83,00 € denarne kazni.  
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost sklep K-259/1516, z dne, 
28.4.2016. 
 
K - 305/1516  
KNK Fužinar se zaradi prekrška neizpolnjevanja obveznosti v povezavi s tekmo (na 
tekmi niso zagotovili trenerja), po 25. čl. DP, na podlagi 8. čl. DP kaznuje z 
opominom. 
 
K – 306/1516 
KNK Fužinar ni pravočasno prispel na tekmo ( tekma se je začela 15 minut kasneje), 
kar je prekršek po 25. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP izreče opomin. 
 
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. 

 

           Namestnik disciplinski sodnik 
            Boris TOPLAK, l. r. 
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