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SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

TL 2014 – 2015 

 
 

2. ČLANSKA LIGA, 20. KORG, 20. 5. 2015 

 
DNK Atletiko Šentilj – AJM Kungota 
 

K – 299/1415 
 
Izključen igralec Repolusk Tomaž, NK AJM Kungota, se zaradi ponovljenega 

prekrška (dvakrat in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

 
K - 300/1415 
 

Izključen igralec Kneževič Siniša, NK AJM Kungota, se:  
1. zaradi prekrška nešportnega vedenja do sodnika (Kneževič je v 80. minut po 

storjenem prekršku, ko mu je sodnik hotel pokazati opomin – rumeni karton, 

sodniku karton izbil z roke na tla. Zaradi tega ga je sodnik izključil z rdečim 
kartonom.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah in  

2. zaradi prekrška protestiranja in žalitev po izključitvi (Kneževič je po izključitvi, 
ko je storil prekršek pod zaporedno št. 1 še protestiral zoper sodniško 
odločitev in sodnike verbalno žalil.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
 

Na podlagi 5. čl. DP se Keneževiču izreče enotna kazen, prepoved nastopanja na 

sedmih (7) zaporednih tekmah.  
 
 

K - 301/1415 
 
NK AJM Kungota je na tekmi članov prejel šest rumenih kartonov in dva rdeča 

kartona, kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi četrte alineje, prvega odstavka, 22. 
člena DP so dolžni plačati 125,00 € denarne kazni. 
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K - 302/1415 
 

DNK Atletiko 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. 

 
MLADINA, 15. KROG, 21. 5. 2015 

 

Jurovski dol – Fužinar/slovenj Gradec 
 
K – 303/1415 

 
Izključen igralec Janežič Žan, NK Fužinar/slovenj Gradec, 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, 17. KROG, 20. 5. 2015 

 
Paloma/Jakob - Peca 
 

K - 304/1314 
 
NK Peca, se zaradi nastopanja s premajhnim številom igralcev (nastopilo samo 10 

igralcev), kar je prekršek po 25. členu DP, v skladu z 8. členom DP kaznuje z 
opominom.  

 

KADETI, 20. KROG, 17. 5. 2015 
 

NŠ NK Radlje – Rače 

 
K - 305/1415 
 

Odstranjena uradna oseba, Buhin Vjekoslav, NK Rače, ki je bil v vlogi trenerja, se 
zaradi prekrška ponovljenega protestiranja zoper sodniške odločitve (dvakrat 
protestiral zoper sodniške odločitve za kar je bil s strani sodnice odstranjen s 

tehničnega prostora.) po 24. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa 
do uradnih prostorov na eni (1) zaporedni tekmi, 
 

Po tekmi se je za dejanje opravičil.  
 
 

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 


