
 

 
 

Št. seje: 05/1213 – DS 
Celje, 19.09.2012 
 

ZAPISNIK 
 
 
05/1213 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v SREDO, 19.09.2012,  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: 
 
 
MML – 04. KROG  16.09.2012 
  NK ŠENTJUR  :  NK MONS CLAUDIUS 
 
Sklep št. 31/12-13 
NK ŠENTJUR 
Ekipa je na tekmi prejela pet (5) javnih opominov. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 8. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 65,00 €. 
 
 
MML – 04. KROG  16.09.2012 
  NK BREŽICE  :  NK KOVINAR ŠTORE 
 
Sklep št. 32/12-13 
NK KOVINAR ŠTORE 
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.  33/12-13 
TORRA ARJAN  (65436; NK KOVINAR ŠTORE) 
TORRA Arjan je bil v 55. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (ugovarjanje in 
brezobzirna igra). Po izključitvi se je igralec vedel zelo nešportno, saj je žalil sodnika z 
neprimernimi besedami. Z žalitvami in z zmerjanjem sodnika je nadaljeval tudi s tribune vse do 
konca tekme. Po izključitvi in ob prihodu do garderob se je prepiral s funkcionarji NK Brežic, ki so 
se v tem času nahajali tam. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na štirih (4) tekmah. 
 
Sklep št.  34/12-13 
JANČIČ MATJAŽ  (74024; NK KOVINAR ŠTORE) 
JANČIČ Matjaž je bil v 89. minuti tekme izključen zaradi prekrška v čisti situaciji. Po izključitvi je 
igralec 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 – 04. KROG  16.09.2012 
  NK ROGAŠKA  :  NK VRANSKO 
 
Sklep št. 35/12-13 
NK VRANSKO 
Ekipa je na  tekmo prispela le z 9-mi igralci in jo tudi pričela in odigrala z 9-mi igralci. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 7. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 30,00 €. 
 
 
1. LSD  04. KROG 14.09.2012 
  NK ŠMARTNO 1928 :  NK ŠAMPION 
 
Sklep št. 36/12-13 
FUNTEK MATIC  (81753; NK ŠMARTNO 1928) 
FUNTEK Matic je bil v 60. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (2 x brezobzirna 
igra).  Po izključitvi je igrišče zapustil športno.        
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na  eni (1)  tekmi. 
 
 
1. LMD  04. KROG 16.09.2012 
  NŠ NK KRŠKO :  NK FOSILUM ŠENTJUR 
 
Sklep št. 37/12-13 
ČATER ŽAN  (92745; NK FOSILUM ŠENTJUR) 
ČATER Žan je bil v 19. minuti tekme izključen zaradi nevarnega štarta in prekrška nad nasprotnim 
igralcem, ki pa ob tem ni bil zadet in poškodovan. Po izključitvi je igrišče zapustil športno in 
korektno.      
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na dveh (2)  tekmah. 
 
          
1. LMD  04. KROG 16.09.2012 
  NK BREŽICE :  NK ŠMARTNO 1928 
 
Sklep št. 38/12-13 
VOŠNJAK ADAM  (83946; NK ŠMARTNO 1928) 
VOŠNJAK Adam je bil v 15. minuti tekme izključen zaradi nepremišljene in spontane reakcije, saj 
je potem, ko je bil nad njim storjen prekršek, nasprotnega igralca udaril s komolcem. Po izključitvi 
je igrišče zapustil športno in korektno.      
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na  dveh  (2)  tekmah. 
 
                                                              
                                                                                   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. 


