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SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

TL 2014 - 2015 

 
 
 

POKAL MNZ, 4. KROG, 6. 5. 2015 
 

Tehnotim Pesnica – Peca 

 
K - 281/1415 

 

Na podlagi 29. čl. DP se uvede disciplinski postopek v povezavi s prijavo sodnika 
zoper Bojana Žureja, NK Peca,  ki je bil na tekmi v vlogi trenerja. 
 

V tej povezavi se lahko trener Bojan Žurej dodatno izjasniti glede na osebno vročeno 
pošto s strani MNZ. 
 

Prav tako lahko sodnik Armando Šorli dopolni prijavo oziroma pojasni razhajanja 
glede na osebno vročeno pošto s strani MNZ. 
 

 
POPRAVEK SKLEPA 

 

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

 

K - 276/1415 
 
Izključen igralec Krajnc Martin, NK Starše, se zaradi prekrška žalitev (V 77. minuti je 

pritekel do glavnega sodnika mu ugovarjal zaradi odločitve in ga verbalno žalil, zaradi 
česar ga je sodnik izključil z rdečim kartonom. Izključeni igralec igrišča ni zapustil 
športno, temveč je nadaljeval s kršitvijo.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje 

s prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah  
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina, ki izhaja iz poročila sodnika 

in delegata, da kršitelj s prekrškom po izključitvi ni prenehal, temveč je z verbalnim 
kršenjem nadaljeval do odhoda v garderobo.  
 

 
 

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


 

 

 
OSTALE ZADEVE 

 
NK Kovinar Tezno  
 

ZVEZA 
K – 263/1415 
 

V povezavi s sklepom o suspenzu NK Kovinar Tezno zaradi neplačanih finančnih 
obveznosti – stroški sodnika in delegata, se suspenz umakne, ker je NK Kovinar 
Tezno poravnal obveznosti.  

 
 
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 


