
 

 
 

Št. seje: 01/1213 – DS 
Celje, 29.08.2012 
 

ZAPISNIK 
 
 
01/1213 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v SREDO, 29.08.2012,  in na 
kateri je na podlagi 1. odstavka 27. in 29. člena Disciplinskega pravilnika NZS (v nadaljevanju DP 
NZS) in tekmovalnih pravil MNZ Celje v nadaljevanju TPR, disciplinski sodnik sprejel in izdal 
naslednje sklepe: 
 
 
MČL – 01. KROG  24.08.2012 
  NK LAŠKO - PIVOVAR  :  NK ROGAŠKA  
 
Sklep št. 01/12-13 
NK LAŠKO-PIVOVAR 
Ekipa je na  tekmo prispela le z 10-mi igralci in jo pričela z 10-mi igralci. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 7. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 30,00 €. 
 
Sklep št. 02/12-13 
NK ROGAŠKA  
Ekipa je slabo organizirala tekmo, saj odgovorna oseba ni pravočasno zagotovila vseh pogojev za 
pisanje zapisnika za tekmo. Po končani tekmi pa je bil zapisnik poslan na MNZ Celje z zamudo. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 1. alineje 1. odstavka 9. člena DP NZS izreka  OPOZORILO. 
 
 
MML – 01. KROG  26.08.2012 
  NK LAŠKO - PIVOVAR   :  NK BREŽICE 
 
Sklep št. 03/12-13 
SEVŠEK DAVID  (98235; NK LAŠKO - PIVOVAR) 
SEVŠEK David  je bil v 36. minuti tekme izključen zaradi storitve prekrška v čisti situaciji. Po 
izključitvi je igrišče zapustil takoj in športno.       . 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na  eni  (1) tekmi. 
 
Sklep št. 04/12-13 
MALUS DORIAN  (60942; NK BREŽICE) 
MALUS Dorian je bil v 75. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (stalno kršenje 
pravil in brezobzirna igra). Po izključitvi je igrišče zapustil takoj in športno.     . 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na  eni  (1) tekmi. 
 
 
 
 
 



 

 
 

MML – 01. KROG  26.08.2012 
  NK VRANSKO   :  NK KOVINAR ŠTORE 
 
Sklep št. 05/12-13 
ŽULA  ANDRAŽ  (65321; NK KOVINAR ŠTORE) 
ŽULA  Andraž  je bil v 79. minuti  tekme izključen zaradi nasilne in grobe igre. Po izključitvi je 
igrišče zapustil takoj, športno in korektno.         . 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na dveh  (2) tekmah. 
 
 
MML – 01. KROG  26.08.2012 
  NK ŠMARJE PRI JELŠAH   :  NK MONS CLAUDIUS 
 
Sklep št. 06/12-13 
NK MONS CLAUDIUS 
Ekipa je na tekmi prejela šest (6) javnih opominov. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 8. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 78,00 €. 
 
Sklep št. 07/12-13 
PLAVČAK DARKO (65813; NK MONS CLAUDIUS) 
PLAVČAK Darko je bil v 90. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (brezobzirna igra 
in izguba igralnega časa). Po izključitvi je igrišče zapustil takoj in športno.        . 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
 
1. LSD  01. KROG 25.08.2012 
  NK ROGAŠKA :  NK BREŽICE 
 
Sklep št. 08/12-13 
BORŠIČ DEJAN  (104013; NK ROGAŠKA) 
BORŠIČ Dejan je bil v 64. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (nepravilno 
zaustavljanje nasprotnika in prekrška v obetavni akciji in brezobzirna igra). Igrišče je zapustil 
športno.        . 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na eni (1)  tekmi. 
 
 
2. LSD  
  NK FENIX SEVNICA 
 
Sklep št. 09/12-13 
NK FENIX SEVNICA 
NK FENIX SEVNICA  je za tekmovalno sezono 2012/13 prijavila ekipo starejših dečkov za 
nastopanje v 2. LSD  MNZ Celje. Dne 24.8.2012 pred delegirano tekmo je predstavnik ekipe 
sporočil, da ekipa odstopa od tekmovanja. 
SKLEP: Ekipi se na podlagi 10. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 500,00 €. 



 

 
 

2. LMD  – 01. KROG  26.08.2012 
  ND MOZIRJE   :  NK ZREČE 
 
Sklep št. 10/12-13 
NK ZREČE 
NK ZREČE  je na tekmi nastopila le z eno ekipo. 
SKLEP: Ekipi se na podlagi 13. alineje 49.  člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 40,00 €. 
 
3. LMD  – 01. KROG  26.08.2012 
  NK ŠAMPION (1)   :  ŠD IMENO 
 
Sklep št. 11/12-13 
NK ŠAMPION (1) 
Trener NK Šampion 1 je za tekmo 3. LMD 26.08.2012 med ekipama NK ŠAMPION (1) – ŠD 
IMENO, prijavil 3 igralce (KOLMAN, CVEK in SULJANOVIĆ), ki niso imeli pravice nastopa (igralci 
na dan tekme niso bili stari 10. let). 
SKLEP: Ekipi se na podlagi 25. člena v zvezi s členom 9, odstavek 1, alineja 1,  DP NZS izreka 
OPOMIN. 
 
Sklep št. 12/12-13 
PAHOLE JOŽE (sodnik MDNS CELJE) 
Na tekmi 1. kroga 3. LMD, dne 26.08.2012 med ekipama NK ŠAMPION (1) – ŠD IMENO, je 
PAHOLE opravljal funkcijo glavnega sodnika. Pred pričetkom tekme ni opravil identifikacije igralcev 
in je 3 igralcem NK ŠAMPION (1) (KOLMAN, CVEK, SULJANOVIČ) dovolil, da so nastopili na 
tekmi, kljub temu, da niso dopolnil 10. Let starosti. 
SKLEP: Sodnika se na podlagi 9. alineje 24. člena DP NZS preda v disciplinski postopek. 
 
                                                                        
                                                                                   Selim Alič 
                                                                            Disciplinski sodnik                                                                      
                                                                             
 
 
 
PRAVNI POUK: 
Na podlagi 39. člena DP NZS ima igralec ali njegov klub pravico v roku treh (3) dni od prejema/objave  tega sklepa 
podati pisno pritožbo na izrečeni ukrep. Igralca na podlagi prejetega/objavljenega sklepa o izrečenem ukrepu obvešča 
klub, kot to določa 38. člen DP NZS. Zato se šteje, da je pritožba vložena pravočasno, če je oddana s priporočeno 
pošiljko na pošti zadnji dan pritožbenega roka, ki velja od takrat, ko je sklep o disciplinski kazni objavljen na spletu MNZ 
Celje.  
Pritožbo je treba nasloviti na IO MNZ Celje, ki jo bo obravnaval le, če bo v pritožbenem roku iz 1. odstavka plačana 
pritožbena taksa v višini 400 €. Dokazilo o plačani pritožbeni  taksi je potrebno priložiti k pritožbi. Pritožba ne zadrži 
izvršitve kazni. 


