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Maribor, 15. 6. 2016 
 

 
SKLEPI 

disciplinskega sodnika 

TL 2015/2016 
 
 

1. ČLANSKA LIGA, 27. KROG, 11. 6. 2016 
 
 

Energotim Miklavž - Peca 
 
K - 312/1516 

 
Izključen igralec Brdnik Boštjan, NK Peca, se zaradi prekrška nasilnega vedenja (V 
83. minuti je po prekršku, ki je bil dosojeno za njegovo ekipo, z rokami v prsa nasilno 

odrinil nasprotnega igralca, zaradi česar je prišlo do manjše konfrontacije med 
igralcema. Po izključitvi je športno zapustil igrišče, se opravičil za prekršek vsem in 
se rokoval z nasprotnim igralcem.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
K - 313/1516 

 
Izključen igralec Slekovec Mihael, NK Energotim Miklavž, se zaradi prekrška 
nasilnega vedenja (V 83. minuti je po prekršku, ki je bil dosojeno za nasprotno ekipo, 

z rokami v prsa nasilno odrinil nasprotnega igralca - spontana reakcija na prekršek 
storjen nad njim, zaradi česar je prišlo do manjše konfrontacije med igralcema. Pri 
tem je nasprotnega igralca prijel za vrat. Po izključitvi je športno zapustil igrišče, se 

opravičil za prekršek vsem in se rokoval z nasprotnim igralcem.), po 18. čl., v skladu 
z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 

Korotan Prevalje - Pohorje 
 
K - 314/1516 

 
Izključen igralec Belej Rožej Nejc, NK Korotan Prevalje, se zaradi prekrška nasilnega 
vedenja (V 72. minuti je nasilno za vrat prijel nasprotnega igralca in hotel z njim 

obračunavati, kar je preprečil pomočnik sodnika, ki je videl prekršek storjen za 
hrbtom glavnega sodnika in ga o tem takoj seznanil, da je ta izključil igralca.), po 18. 
čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih 

tekmah. 
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K - 315/1516 
 
NK Pohorje je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov, kar je kršitev 22. člena 

DP. Na podlagi prve alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 41,00 € 
denarne kazni. 
 

 

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 
 

 
 

 

  


