
 

 
 

Št. seje: 07/1213 – DS 
Celje, 02.10.2012 

ZAPISNIK 
 
07/1213 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v TOREK, 02.10.2012,  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: 
 
POKAL ČLANI – 02. KROG  26.09.2012 
  NK ŠMARJE  :  ND DRAVINJA 
 
Sklep št. 47/12-13 
ND DRAVINJA 
Ekipa ND Dravinja je na tekmi nastopila brez prijavljenega trenerja PEVNIK Roberta, ekipo je vodil 
pomočnik trenerja RATKOVIČ Boštjan z neustrezno licenco. (C-1101). 
SKLEP: Ekipi se na podlagi 11. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 120 €. 
 
 
POKAL MLADINA – 03. KROG  26.09.2012 
  NK ŠMARTNO 1928  :  NK BREŽICE 
 
Sklep št.  48/12-13 
NK BREŽICE 
Ekipa je izostala s tekme, ker niso uspeli zagotoviti zadostnega števila igralcev, da bi odpotovali na 
tekmo zato tekma ni bila odigrana. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 2. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 400,00 €. 
 
 
MČL – 06. KROG  29.09.2012 
  KNK ODRED KOZJE  :  NK VOJNIK 
 
Sklep št. 49/12-13 
KNK ODRED KOZJE 
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 – 06. KROG  30.09.2012 
  NK BREŽICE  :  NK ŠENTJUR 
 
Sklep št. 50/12-13 
DEŽELAK  ANDRAŽ  (67495; NK ŠENTJUR) 
DEŽELAK Andraž je bil v 35. minuti tekme izključen zaradi namernega brcanja in udarjanja 
nasprotnika z nogo v predel hrbta, potem ko je ta v borbi za žogo obležal na tleh. Po nudeni 
pomoči je igralec nadaljeval z igro. Po izključitvi je igrišče zapustil športno.        
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na štirih (4)  tekmah. 



 

 
 

MML – 06. KROG  29.09.2012 
  NK ROGAŠKA  :  NK MONS CLAUDIUS 
 
Sklep št. 51/12-13 
NK ROGAŠKA 
Predstavnik ekipe NK Rogaška po končani tekmi 6. kroga MML, ki je bila odigrana dne 29.09.2012 
med ekipama NK ROGAŠKA – NK MONS CLAUDIUS  ni poslal takoj zapisnika po elektronski 
pošti na MNZ Celje ampak ga je poslal šele naslednji dan in na opozorilo vodje tekmovanja. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 17. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 50,00 €. 
 
 
1. LSD  06. KROG 28.09.2012 
  ND MOZIRJE  :  NK BREŽICE 
 
Sklep št.  52/12-13 
IGNJATIČ ALEKSANDAR  (80004; ND MOZIRJE) 
IGNJATIČ Aleksandar je bil v 49. minuti tekme izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za 
doseganje zadetka. 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  06. KROG 30.09.2012 
  NK ŽALEC  :  ND DRAVINJA 
 
Sklep št.  53/12-13 
SLAPNIK TIM  (79308; NK ŽALEC) 
SLAPNIK Tim  je bil v 10. minuti tekme izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za doseganje 
zadetka.   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  06. KROG 30.09.2012 
  NK ŠAMPION  :  NK FOSILUM ŠENTJUR 
 
Sklep št.  54/12-13 
BOROVNIK URH  (82373; NK ŠAMPION) 
BOROVNIK Urh je bil v 16. minuti tekme izključen zaradi medsebojnega prerivanja in pretepanja z 
nasprotnikom.  Po izključitvi je igrišče zapustil športno.        
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na štirih (4)  tekmah. 
 
Sklep št.  55/12-13 
KRUMPAK  JAN  (82892; NK ŠAMPION) 
KRUMPAK Jan je bil v 25. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (oviranje 
nasprotnika, ki se je boril za žogo in vlečenje).  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. 



 

 
 

Sklep št.  56/12-13 
GOBEC MARKO ( PREDSTAVNIK;  NK FOSILUM ŠENTJUR) 
Predstavnik NK FOSILUM Šentjur, GOBEC Marko  je bil v 17. minuti  tekme odstranjen, ker je 
pritekel na igrišče do sodnika in ugovarjal na izključitev igralca njegove ekipe. Igrišče je zapustil po 
krajšem negodovanju in ugovarjanju na sodnikovo odločitev. 
SKLEP:  Funkcionarju  se na podlagi 9. alineje 1. odstavka 49. člena TPR MNZ Celje izreka 
denarna kazen 50,00 €. 
 
Sklep št.  57/12-13 
LESJAK LUKA  (82109; NK FOSILUM ŠENTJUR) 
LESJAK Luka je bil v 16. minuti tekme izključen zaradi medsebojnega prerivanja in pretepanja z 
nasprotnikom.  Po izključitvi je igrišče zapustil športno.        
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na štirih (4)  tekmah. 
                                                           
 
3. LMD-A  06. KROG 30.09.2012 
  NK ŽALEC  :  NK MONS CLAUDIUS 
 
Sklep št.  58/12-13 
POLAJŽER SANDI  (90472; NK MONS CLAUDIUS) 
POLAJŽER Sandi je bil v 40. minuti tekme izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za doseganje 
zadetka.  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. 
 
 
 
 
                                                                                 Selim Alič 
                                                                   Disciplinski sodnik   MNZ Celje                                                            
                                                                             
 
 
PRAVNI POUK: 
Na podlagi 39. člena DP NZS ima igralec/funkcionar  ali njegov klub pravico v roku treh (3) dni od prejema/objave  tega 
sklepa podati pisno pritožbo na izrečeni ukrep. Igralca/funkcionarja 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. 


