
 

 
 

Št. seje: 10/1314 – DS 
Celje, 30.10.2013 

 
ZAPISNIK 

 
 
10/1314 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v SREDO, 30.10.2013,  in na 
kateri je disciplinski sodnik na podlagi 1. odstavka 27. in 29. člena Disciplinskega pravilnika NZS (v 
nadaljevanju DP NZS) in tekmovalnih pravil MNZ Celje v nadaljevanju TPR sprejel in izdal 
naslednje sklepe: 
 
 
MKL  10. KROG 26.10.2013 
  NK KOVINAR ŠTORE  :  ND MOZIRJE 
 
Sklep št. 83/13-14 
VOGRINC PRIMOŽ  (70706; NK KOVINAR ŠTORE) 
VOGRINC Primož je bil v 71. 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.  
 
 
MKL  10. KROG 26.10.2013 
  KNK ODRED KOZJE  :  NK ŠOŠTANJ 
 
Sklep št. 84/13-14 
VEZAJ FERID  (79059; NK ŠOŠTANJ) 
VEZAJ Ferid je bil v 73. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (ugovarjanje in 
brezobzirna igra). Po izključitvi je igrišče zapustil športno, predhodno pa se je še opravičil igralcu 
nad katerim je storil prekršek. 
SKLEP:  Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na eni  (1)  tekmi.  
 
2.LSD  09. KROG 25.10.2013 
  NK LAŠKO-PIVOVAR  :  NK MONS CLAUDIUS 
 
Sklep št. 85/13-14 
KOVAČIČ IZIDOR  (98628; NK MONS CLAUDIUS) 
KOVAČIČ Izidor je bil v 43. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (2 x 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.  
 
 
 
 



 

 
 

3. LMD-B  09. KROG 27.10.2013 
  NK TOP CAR POLZELA :  NK SEVNICA-FENIX 
 
Sklep št. 86/13-14 
NK SEVNICA-FENIX 
Trener NK Sevnica-Fenix  je za tekmo 3. LMD dne 27.10.2013 med ekipama NK TOP CAR 
POLZELA - NK SEVNICA-FENIX, prijavil igralca (PRIJATELJ Tilen), ki ni  imel pravice nastopa na 
tekmi. 
SKLEP: Ekipi se na podlagi 25. člena v zvezi s členom 9, odstavek 1, alineja 3, DP NZS in ob 
upoštevanju predkaznovanosti izreka denarna kazen 150,00 €.  
 
Sklep št. 87/13-14 
STEVANOVIČ MILAN (sodnik MDNS CELJE) 
Na tekmi 9. kroga 3. LMD, dne 27.10.2013 med ekipama NK TOP CAR POLZELA - NK SEVNICA-
FENIX, je STEVANOVIČ opravljal funkcijo glavnega sodnika. Pred pričetkom tekme ni opravil 
identifikacije igralcev in je igralcu NK SEVNICA-FENIX (PRIJATELJ Tilen) dovolil, da je nastopil na 
tekmi, kljub temu, da ni imel pravice nastopa. 
SKLEP: Sodnika se na podlagi 9. alineje 24. člena DP NZS preda v disciplinski postopek MDNS 
Celje.  
 
ZAOSTALI PRIMER  
1.LMD  08. KROG 20.10.2013 
  NK ŽALEC :  ND DRAVINJA 
 
Sklep št. 81/13-14 
NK ŽALEC 
Na tekmi je bil izključen eden izmed igralcev NK Žalec. Po končani tekmi predstavnik ekipe in 
zapisnikar nista dovolila sodniku, da bi se vpisali podatki izključenega igralca. 
SKLEP:   Disciplinski sodnik zahteva od predstavnika ekipe NK Žalec in sodnikov tekme PAČNIK 
Gala in POŽUN Nejca, da do naslednje seje DS MNZ Celje, najkasneje do 28.10.2013 dostavijo 
poročilo na MNZ Celje o dogodku. 
 
Po prejetih pisnih poročilih od predstavnika NK Žalec in sodnikov tekme je disciplinski sodnik 
sprejel naslednje sklepe: 
 
Sklep št. 88/13-14 
NK ŽALEC 
Ekipa je slabo organizirala tekmo, saj niso zagotovili redarske službe, ki bi zagotovila varnost 
sodnikoma tekme pri odhajanju z igrišča in v uradnih prostorih pri pisanju zapisnika tekme. 
SKLEP:   Ekipi se na podlagi 18. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 100,00 €.  
 
Sklep št. 89/13-14 
KRIŽNIK MARKO (TRENER C-1038, NK ŽALEC) 
Po končani tekmi je bila zoper trenerja podana prijava s strani sodnikov zaradi nešportnega 
obnašanja in vedenja do sodnikov.  
SKLEP:   Trenerju se zaradi prekrška po 24. členu DP NZS na podlagi 4. alineje 2. odstavka 9. 
člena DP NZS izreka ukrep prepovedi dostopa do uradnega tehni čnega prostora na eni (1) 
tekmi.  



 

 
 

Sklep št. 90/13-14 
ZIDAR KLEMEN  (93021; NK ŽALEC) 
Zoper ZIDAR Klemna je bila podana prijava po končani tekmi zaradi hudih žalitev sodnikov in 
nešportnega obnašanja igralca. 
SKLEP:  Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na treh (3)  tekmah.  
 
Sklep št. 91/13-14 
JEZERNIK JAN  (88863; NK ŽALEC) 
JEZERNIK Jan je bil v 25. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (2 x 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.  
 
 
 
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. 

 
 
  
                                                                                             Selim Alič 
                                                                             Disciplinski sodnik  MNZ Celje 


