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SKLEP 
disciplinskega sodnika 

TL 2014 - 2015 

 
 

LIGA VEČER, 17. KROG 11. 4. 2015 

 
 
Slovenj Gradec – Peca 

 
K - 237/1415 
 

Izključen igralec Piko Andrej, NK Peca, se zaradi ponovljenega prekrška 
(brezobzirna igra in slačenje dresa), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 
K - 238/1415 
 

Odstranjena uradna oseba Žurej Bojan, NK Peca, ki je bil v vlogi trenerja, se zaradi 
prekrška nešportnega in žaljivega komentiranja sodniških odločitev ter 
neupoštevanja odločitve sodnika (Žurej je v 41. minuti nešportno in žaljivo komentiral 

sodniške odločitve oziroma kritiziral sojenje. Zaradi tega ga je sodnik odstranil s 
tehničnega prostora. Ob polčasu se je Žurej v bližini garderobe želel rokovati s 
sodnikom in mu je ponudil roko, kar je sodnik odklonil. V tem trenutku je  Žurej 

ponovno nešportno komentiral odločitev sodnika. Med polčasom je Žurej tudi vstopil 
v prostore garderob, kjer je bila ekipa, ki jo je vodil.), kar je prekršek po 24. čl., v 
skladu z 8. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do uradnih prostorov na dveh (2) 

zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika iz katerega izhaja, da je 

odstranjeni trener nadaljeval s kršitvijo in zagovor, ki ga je podal trener Žurej, da je 
prekršek storil v afektu, za kar naj bi bil sprovociran s strani sodnika. Ob tem je bilo 
ugotovljeno, da se trener Žurej ni odstranil z uradnih prostorov, ki so bili namenjeni 

organizaciji tekme, kar je namen ukrepa odstranitve s tehničnega prostora. Dejstvo 
je, da se igralca izključi ali uradno osebo odstrani zato, da ne moe nadaljevati s 
kršitvijo in ne smer več igrati oziroma opravljati funkcije. Pri tem je potrebno poudariti, 

da so vsi, ki se pred tekmo prijavijo v vlogi  uradne osebe, dolžni ravnati po 
nogometnih pravilih do konca tekme oziroma do razhoda akterjev tekme. Ob tem ni 
pomembno ali so bili med tekmo izključeni ali odstranjeni. Status uradne osebe ali 

igralca preneha šele po koncu tekme oziroma prireditve.  

mailto:info@mnzveza-mb.si
http://www.mnzveza-mb.si/


 

 

 
Pisanje Bojana Žureja  se odstopi v reševanje MDNS Maribor.  

 
 

1. ČLANSKA LIGA, 17. KORG. 11. 4. 2015 

 
 

Duplek – Gostilna Lobnik Slivnica 

 
K - 239/1415 
 

Izključen igralec Velikonja Matjaž, NK Duplek, se zaradi ponovljenega prekrška (igra 
z roko in vlečenje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 
 

2. ČLANSKA LIGA, 17. KORG. 11. 4. 2015 

 
Kungota - Jakob 
 

K - 240/1415 
 
Izključen igralec Ledinek Miran, NK Jakob, se zaradi ponovljenega prekrška 

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

DNK Atletiko – Starše 
 
K - 241/1415 

 
Ekipa DNK Atletiko se zaradi prekrška neizpolnitve obveznosti v povezavi s tekmo 
(neupravičena odsotnost trenerja), po 25. čl. v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje z 

opozorilom.  
 
 

MLADINA, 11. KROG 12. 4. 2015 
 
Fužinar/Slov. Gradec – NŠ Radlje 

 
K - 242/1415 
 

Ekipa Fužinar/Slov. Gradec se zaradi prekrška neizpolnitve obveznosti v povezavi s 
tekmo (prepozno oddali prijavo ekipe za tekmo in niso organizirali varnostne službe), 
po 25. čl. v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje z opozorilom.  

 
 
 

 
 
 

 



 

 

STAREJŠI DEČKI 1, 14. KROG 12. 4. 2015 
 

Pohorje – Železničar/Dogoše 
 
K - 243/1415 

 
Izključen igralec Rabič Tim, NK Pohorje, se zaradi ponovljenega prekrška (2 x 
brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 

nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 

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 

 
 
 

 


