
 

 
 

 
Št. seje: 06/1415 – DS 
Celje, 02.10.2014 
 

ZAPISNIK 
 
 
06/1415 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v ČETRTEK, 02.10.2014,  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 – 05. KROG  27.09.2014 
  ND MOZIRJE  :  NK ROGAŠKA 
 
Sklep št. 64/14-15 
MIKŠE UROŠ (39788, NK ROGAŠKA) 
MIKŠE Uroš je bil v 70. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (2 x ugovarjanje). 
Po izključitvi je igrišče zapustil takoj in korektno. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na  eni (1) prvenstveni tekmi.  
 
 
MČL – 05. KROG  27.09.2014 
  NK KOVINAR ŠTORE  :  NK ŠOŠTANJ 
 
Sklep št. 65/14-15 
PIRNAT MARKO (62167, NK ŠOŠTANJ) 
Zoper igralca PIRNAT Marka je bila po tekmi podana prijava zaradi žalitev in groženj sodnikom in 
sicer ob menjavi in nato še v ograjenem delu igrišča. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na treh (3) prvenstvenih tekmah.  
 
 
PČL – 03. KROG  30.09.2014 
  NK ZREČE  :  NK ŠAMPION 
 
Sklep št. 66/14-15 
VOUK GAŠPER (57208, NK ŠAMPION) 
VOUK Gašper je bil v 22. minuti tekme izključen zaradi udarjanja nasprotnega igralca v trenutku, 
ko se nista borila za žogo. Po nudeni zdravniški pomoči je nasprotni igralec nadaljeval z igro. Po 
izključitvi je igrišče zapustil takoj in korektno. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na treh (3) pokalnih tekmah.  
 
 
 



 

 
 

MML – 05. KROG  28.09.2014 
  NK ŠOŠTANJ  :  NK ROGAŠKA 
 
Sklep št. 67/14-15 
NK ŠOŠTANJ 
Predstavnik ekipe NK Šoštanj ni poslal zapisnika po redni pošti na MNZ Celje. 
SKLEP: Ekipi se na podlagi 18. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka opozorilo.  
 
MKL – 05. KROG  27.09.2014 
  ND MOZIRJE  :  NK ŽALEC-VRANSKO 
 
Sklep št. 68/14-15 
NK ŽALEC-VRANSKO 
Ekipa je na tekmi prejela pet (5) javnih opominov. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 8. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 50,00 €.  
 
Sklep št. 69/14-15 
NK ŽALEC-VRANSKO 
Trener ekipe NK ŽALEC-VRANSKO je v ekipo prijavil igralca STROPNIK Simona, ki je tekmo tudi 
odigral, kljub temu, da igralec ni imel pravice nastopa na tekmi. (sklep disciplinskega sodnika MNZ 
Celje štev. 24/14-15 z dne 10.9.2014) 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 10. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 200,00 €.  
 
Sklep št. 70/14-15 
BABIČ DOMINIK (76276, NK ŽALEC-VRANSKO) 
BABIČ Dominik je bil v 70. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (2 x 
brezobzirna igra). Po izključitvi je igrišče zapustil takoj in korektno. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na  eni (1) prvenstveni tekmi.  
 
MKL 
  NK ŠMARJE 
 
Sklep št. 71/14-15 
NK ŠMARJE 
Predstavnik ekipe NK ŠMARJE je dne 25.9.2014 poslal pisno obvestilo na MNZ Celje, da ekipa 
zaradi nezadostnega števila igralcev izstopa iz tekmovanja. 
SKLEP: Ekipi se na podlagi 17. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka denarno kazen 200,00 €.  
 
1LSD – 05. KROG  25.09.2014 
  NK ŠMARTNO 1928  :   ND MOZIRJE 
 
Sklep št. 72/14-15 
ZAVOLOVŠEK JOŠT (90957, ND MOZIRJE) 
ZAVOLOVŠEK Jošt je bil v 37. 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) prvenstveni tekmi.  



 

 
 

1LSD – 05. KROG  25.09.2014 
  NK BREŽICE 1919  :   NK BOHOR Č ŠENTJUR 
 
Sklep št. 73/14-15 
NK BOHORČ ŠENTJUR 
Ekipa NK BOHORČ Šentjur je na tekmo, ki je bila delegirana ob 16.00 uri prišla na štadion ob 
17.12 uri tako, da se je tekma pričela ob 17.32 uri. Predstavnik ekipe in prevoznik – Izletnik Celje je 
poslal pisno opravičilo in obvestilo, da je do zamude prišlo zaradi okvare avtobusa.     
SKLEP: Ekipi se na podlagi 1. alineje 1. odstavka 9. člena v zvezi z 10. alinejo 1. odstavka 25. 
člena DP NZS izreka ukrep opozorilo.  
 
Sklep št. 74/14-15 
NK BOHORČ ŠENTJUR 
Ekipa NK Šentjur je za vodenje tekme prijavila trenerja (ŠNABL Matjaža), vendar le-tega ni bilo na 
tekmi. 
SKLEP: Ekipi se na podlagi 11. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka ukrep opozorilo.  
 
Sklep št. 75/14-15 
DŽAFEROVIČ DEMIR (PREDSTAVNIK;  NK BOHORČ ŠENTJUR) 
Predstavnik ekipe NK BOHORČ Šentjur  je bil v 68. minuti  tekme odstranjen s klopi za rezervne 
igralce zaradi nenehnega ugovarjanja in protestiranja na sodniške odločitve. Po odstranitvi je 
sodniku izrekel še nekaj žaljivk. 
SKLEP:  Funkcionarju  se na podlagi 9. alineje 1. odstavka 47. člena TPR MNZ Celje izreka 
denarna kazen 50,00 €.  
 
 
1LSD – 03. KROG  23.09.2014 
  NK ŠMARJE  :   ND DRAVINJA 
 
Sklep št. 76/14-15 
NK ŠMARJE 
Ekipa je na tekmi prejela pet (5) javnih opominov. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 8. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 50,00 €.  
 
Sklep št. 77/14-15 
REP TADEJ (81325; NK ŠMARJE) 
REP Tadej je bil v 65. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (prekinitev obetavne 
akcije in izguba igralnega časa). Po izključitvi je igrišče zapustil takoj in korektno. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na  eni (1) prvenstveni tekmi.  
 
1LMD – 05. KROG  28.09.2014 
  NK FOSILUM ŠENTJUR  :   NŠ NK KRŠKO A 
 
Sklep št. 78/14-15 
NK FOSILUM ŠENTJUR 
Ekipa ni zagotovila zadostnega števila igralcev za pričetek tekme (le 8 igralcev) 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 5. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 100,00 €.  



 

 
 

Sklep št. 79/14-15 
ŽOHAR URBAN (sodnik MDNS CELJE) 
Na tekmi 5. kroga 1. LMD, dne 28.09.2014 med ekipama NK FOSILUM ŠENTJUR – NŠ NK 
KRŠKO A je ŽOHAR opravljal funkcijo glavnega sodnika. Sodnik je dovolil, da se je tekma 
odigrala, kljub temu, da domačini niso zagotovili minimalnega števila igralcev za pričetek tekme. 
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 200 €. Dokazilo o plačani pritožbeni  taksi je potrebno priložiti k pritožbi. Pritožba ne zadrži 
izvršitve kazni. 


