
 

 
 

 
Št. seje: 05/1516 – DS 
Celje, 25.09.2015 
 

 
ZAPISNIK 

 
 
 
05/1516 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v PETEK, 25.09.2015,  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: 
 
 
 
PČL – 02. KROG  23.09.2015 
  NK ŠOŠTANJ  :  KNK ODRED KOZJE 
 
Sklep št. 60/15-16 
KNK ODRED KOZJE 
Ekipa je tekmo pričela z desetimi igralci, predhodno pa so obvestili, da ostali igralci zamujajo 
zaradi zastoja v prometu. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 7. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka opozorilo.  
 
 
PČL – 02. KROG  23.09.2015 
  ZREČE  :  NK ROGAŠKA 
 
Sklep št. 61/15-16 
BUT GORAZD (52624, NK ROGAŠKA) 
BUT Gorazd je bil v 51. minuti tekme izključen zaradi žalitev sodnika, ker po njegovem mnenju ni 
dosodil prekrška nad njim. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na treh (3) pokalnih tekmah.  
 
 
MML – 04. KROG  23.09.2015 
  NK ŠMARJE PRI JELŠAH  :  MONS CLAUDIUS 
 
Sklep št. 62/15-16 
MONS CLAUDIUS 
Ekipa je na tekmi prejela sedem (7) javnih opominov, s klopi za rezervne igralce pa je bil 
odstranjen predstavnik ekipe. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 8. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 80,00 €.  
 
 



 

 
 

Sklep št. 63/15-16 
KRIŽANEC LUKA (71601, MONS CLAUDIUS) 
KRIŽANEC Luka je bil v 61. minuti tekme izključen zaradi žalitev sodnika. Po izključitvi je igrišče 
zapustil takoj vendar z negodovanjem.     
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na  treh (3) prvenstvenih tekmah.  
 
Sklep št. 64/15-16 
POLAJŽER GORAZD (53675, MONS CLAUDIUS) 
POLAJŽER Gorazd je bil v 73. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina 
(brezobzirna igra in prekinitev obetavne akcije). Po izključitvi je igrišče zapustil takoj, pri odhajanju 
z igrišča pa je slekel dres.     
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na dveh (2) prvenstvenih tekmah.  
 
 
Sklep št. 65/15-16 
POLAJŽER RENATO (90471, MONS CLAUDIUS) 
POLAJŽER Renato je bil v 86. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina 
(brezobzirna igra in ugovarjanje). Po izključitvi je žalil sodnika z neprimernimi besedami, igrišče pa 
je zapustil počasi.     
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na štirih (4) prvenstvenih tekmah.  
 
 
Sklep št. 66/15-16 
FERČEC FREDI  (PREDSTAVNIK;  MONS CLAUDIUS) 
Predstavnik ekipe FERČEC Fredi je bil v 87. minuti  tekme odstranjen s klopi za rezervne igralce 
zaradi vpitja in nespodobnega vedenja do pomočnika in glavnega sodnika tekme. Po odstranitvi 
igrišča najprej ni hotel zapustiti nakar je odšel in se ustavil na stopnišču pred tribuno ob izhodu z 
igrišča. 
SKLEP:  Funkcionarju  se na podlagi 9. alineje 47. člena  TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 
50,00 €. 
 
 
                                                                     
                                                                                   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 200 €. Dokazilo o plačani pritožbeni  taksi je potrebno priložiti k pritožbi. Pritožba ne zadrži 
izvršitve kazni. 


