
 

 
 

 
Št. seje: 11/1415 – DS 
Celje, 30.10.2014 
 

ZAPISNIK 
 
 
11/1415 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v ČETRTEK, 30.10.2014,  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 – 09. KROG  25.10.2014  
  ND MOZIRJE  :  NK ŠOŠTANJ 
 
Sklep št. 115/14-15 
NK ŠOŠTANJ 
Ekipa je na tekmi prejela sedem (7) javnih opominov. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 8. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 70,00 €.  
 
Sklep št. 116/14-15 
PIRNAT MARKO (62167, NK ŠOŠTANJ) 
PIRNAT Marko je bil v 87. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (brezobzirna igra in 
simuliranje). Po izključitvi je pritekel do sodnika in hotel z njim fizično obračunavati, kar so mu 
preprečili soigralci. Po končani tekmi je ponovno prišel na igrišče in ponovno hotel obračunavati s 
sodniki ter sodnike žalil in se sicer nešportno obnašal. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS in ob upoštevanju 
predkaznovanosti (sklep štev. 65/14-15) izreka ukrep prepovedi nastopanja na šestih (6) 
prvenstvenih tekmah.  
 
 
MČL – 09. KROG  25.10.2014  
  NK ŽALEC  :  NK ZRE ČE 
 
Sklep št. 117/14-15 
NK ŽALEC 
Ekipa je na tekmi prejela šest (6) 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 70,00 €.  
 
Sklep št. 118/14-15 
PRISLAN KLEMEN (56110, NK ŽALEC) 
PRISLAN Klemen je bil v 34. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (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) prvenstveni tekmi.  
 



 

 
 

Sklep št. 119/14-15 
MALIS ALEKSANDER (53330, NK ŽALEC) 
MALIS Aleksander je bil v 36. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (ugovarjanje in 
brezobzirna igra). Po izključitvi je grozil sodniku, da se bosta že srečala in, da bo že dobil svoje, 
nakar je odšel.  
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na štirih (4) prvenstvenih tekmah.  
 
Sklep št. 120/14-15 
REHAR JAKA (PREDSTAVNIK;  NK ŽALEC) 
Predstavnik ekipe REHAR Jaka  je bil v 37. minuti  tekme odstranjen s klopi za rezervne igralce 
zaradi nenehnega ugovarjanja in protestiranja na sodniške odločitve. Igrišče je zapustil takoj in 
športno. 
SKLEP:  Funkcionarju  se na podlagi 9. alineje 1. odstavka 47. člena TPR MNZ Celje izreka 
denarna kazen 50,00 €.  
 
 
MČL – 09. KROG  25.10.2014  
  NK VRANSKO  :  NK VOJNIK 
 
Sklep št. 121/14-15 
MALOPRAV JAN  (48721, NK VRANSKO) 
MALOPRAV Jan je bil v 78. 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) prvenstveni tekmi.  
 
 
MČL – 09. KROG  25.10.2014  
  NK BREŽICE 1919 :  NK ROGAŠKA 
 
Sklep št. 122/14-15 
NK BREŽCE 1919 
Ekipa je na tekmi prejela pet (5) javnih opominov, s klopi za rezervne igralce je bil odstranjen 
predstavnik ekipe. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 8. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 60,00 €.  
 
Sklep št. 123/14-15 
BUDIČ ROK  (70137, NK BREŽICE 1919) 
BUDIČ Rok je bil v 58. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (2 x brezobzirna igra). 
Po izključitvi je odšel takoj, vendar je ob odhodu 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. 124/14-15 
BUDIČ DEJAN (PREDSTAVNIK;  NK BREŽICE 1919) 
Predstavnik ekipe BUDIČ Dejan  je bil v 77. minuti  tekme odstranjen s klopi za rezervne igralce 
zaradi nenehnega ugovarjanja in protestiranja na sodniške odločitve. Igrišče je zapustil takoj in 
športno. 
SKLEP:  Funkcionarju  se na podlagi 9. alineje 1. odstavka 47. člena TPR MNZ Celje izreka 
denarna kazen 50,00 €.  
 
 
MČL – 09. KROG  25.10.2014  
  KNK ODRED KOZJE :  NK KOVINAR ŠTORE 
 
Sklep št. 125/14-15 
KRIŽNIK MIRAN (PREDSTAVNIK; KNK ODRED KOZJE) 
Predstavnik ekipe KNK Odred Kozje je zamudil oz. ni pravočasno oddal prijave ekipe za tekmo in 
izkaznic zato se je tekma, ki je bila delegirana ob 15.00 uri pričela ob 15.45 uri. 
SKLEP:  Predstavniku ekipe se na podlagi 17. člena TPR MNZ Celje v zvezi s 25. členom in 3. 
alinejo 1 odstavka, 9. člena DP NZS ter ob upoštevanju predkaznovanosti (sklep štev. 109/14-15) 
izreka denarna kazen 50,00 €.  
 
 
MML – 09. KROG  26.10.2014  
  NK ŠENTJUR :  NK MONS CLAUDIUS 
 
Sklep št. 126/14-15 
NK ŠENTJUR 
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. 127/14-15 
NK MONS CLAUDIUS 
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 €.  
 
 
1.LSD – 09. KROG  29.10.2014  
  NK ŠMARTNO 1928 :  NŠ NK KRŠKO 
 
Sklep št. 128/14-15 
KRAJNC JURE  (92648, NŠ NK KRŠKO) 
KRAJNC Jure je bil v 44. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (vlečenje in igra z 
roko). 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.  
 
                                                                
                                                                                   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. 


