
 

 
 

Št. seje: 12/1213 – DS 
Celje, 24.10.2012 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
 
12/1213 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v SREDO, 24.10.2012,  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: 
 
 
 
MČL – 09. KROG  20.10.2012 
  NK MONS CLAUDIUS   :  NK ROGAŠKA 
 
Sklep št. 74/12-13 
NK ROGAŠKA 
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 – 09. KROG  21.10.2012 
  NK ŠMARJE PRI JELŠAH   :  NK KOVINAR ŠTORE 
 
Sklep št. 75/12-13 
NK ŠMARJE PRI JELŠAH 
Ekipa je na  tekmo prispela z 10-mi igralci in jo tudi pričela in odigrala z 10-mi igralci. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 7. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 30,00 €. 
 
 
 
MML – 09. KROG  21.10.2012 
  NK ROGAŠKA   :  NK LAŠKO-PIVOVAR 
 
Sklep št. 76/12-13 
NK LAŠKO-PIVOVAR 
Ekipa je na tekmi prejela šest (6) javnih opominov. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 8. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 78,00 €. 
 
 
Sklep št.  77/12-13 
RADIŠKOVIČ ALEKSANDAR  (68862; NK LAŠKO-PIVOVAR) 
RADIŠKOVIČ Aleksandar je bil v 77. minuti tekme štartal z drsečim štartom od zadaj na 
nasprotnega igralca, ko je ta že oddal žogo soigralcu. Pri tem je zadel igralca, ki je po nudeni 



 

 
 

pomoči nadaljeval z igro. Zaradi tega štarta je bil izključen. Po izključitvi se je čudil in se ni strinjal z 
odločitvijo sodnika in je igrišče zapustil šele po posredovanju soigralcev. Ves čas odhajanja je 
negodoval, ko je prišel do ograje je z jezo brcnil v ograjo nato pa še v ograjo ob stopnišču vhoda v 
garderobo, kasneje je tudi večkrat pokazal nestrinjanje z izključitvijo izven ograjenega dela.        
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na štirih (4) tekmah. 
 
 
 
MML – 09. KROG  21.10.2012 
  NK MONS CLAUDIUS   :  NK BREŽICE 
 
Sklep št. 78/11-12 
KARLIN MARKO  (DELEGAT MNZ CELJE) 
KARLIN Marko je bil delegiran kot delegat MNZ Celje na tekmo 9. Kroga MML, ki je bila odigrana 
dne 21.10.2011 v Rogatcu, med ekipama NK MONS CLAUDIUS – NK BREŽICE. Delegat na 
tekmo ni prišel. Delegat ni preveril časa igranja tekme, ki je bil zaradi zasedenosti igrišča 
spremenjen, za nastalo napako pa se je opravičil. 
SKLEP:  Funkcionarju se na podlagi 1. alineje, 1. odstavka, 9. člena DP NZS izreka  
OPOZORILO. 
 
 
 

1. LSD – 09. KROG  19.10.2012 
  NK CELJE   :  NK ŠMARTNO 1928 
 
Sklep št.  79/12-13 
ZORKO GAL  (77876; NK CELJE) 
ZORKO Gal je bil v 55. minuti tekme izključen zaradi namernega udarca nasprotnega igralca brez 
žoge s komolcem v predel reber. Po nudeni pomoči je igralec nadaljeval z igro. ZORKO je po 
izključitvi  igrišče zapustil športno.        
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na štirih (4) tekmah. 
 
 
 

2. LSD – A      09. KROG  19.10.2012 
  NK MONS CLAUDIUS   :  NK LAŠKO-PIVOVAR 
 
Sklep št.  80/12-13 
NK MONS CLAUDIUS 
Ekipa je na tekmo, ki bi se morala začeti ob 16.00 uri v Laškem, prišla ob 16.40 uri tako, da se je 
tekma pričela ob 16.50 uri.  
SKLEP: Ob upoštevanju, da je predstavnik ekipe dan prej obvestil vodjo tekmovanja in 
predstavnika ekipe NK LAŠKO-PIVOVAR, da bodo zaradi objektivnih razlogov zamudili pri prihodu 
na tekmo, se ekipi se na podlagi 1. alineje 1. odstavka 9. člena DP NZS izreka OPOZORILO. 
 
 



 

 
 

Sklep št.  81/12-13 
DROFENIK ŽAN  (71835; NK MONS CLAUDIUS) 
DROFENIK Žan je bil v 64. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (ugovarjanje in 
brcanje žoge po pisku). Po izključitvi je igralec z igrišča odšel zelo počasi in se vmes ustavljal pri 
klopi za rezervne igralce. Po prihodu za ograjeni del igrišča je žalil sodnika z žaljivkami in 
neprimernimi besedami.        
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na štirih (4) tekmah. 
 
 
 
 
 
                                                                                 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. 


