
 

 
 

Št. seje: 13/1213 – DS 
Celje, 30.10.2012 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
 
13/1213 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v TOREK, 30.10.2012,  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 – 10. KROG  27.10.2012 
  KNK ODRED KOZJE    :  NK MONS CLAUDIUS 
 
Sklep št.  82/12-13 
ZORENČ ROK  (65503; KNK ODRED KOZJE) 
ZORENČ Rok je bil v 71. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (2 x brezobzirna 
igra). Po izključitvi  je brcnil kot zastavico. Po končani tekmi je pristopil do sodnikov in negodoval 
nad izključitvijo ter preklinjal.        
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na dveh (2) tekmah. 
 
 
Sklep št.  83/12-13 
FERČEC FREDI  
Funkcionar NK MONS CLAUDIUS in MNZ Celje, FERČEC Fredi se je na tekmi nahajal kot 
gledalec in za ograjenim delom igrišča. Med tekmo se je nekaj časa nahajal  za hrbtom drugega 
pomočnika sodnika ter tudi na tribuni. Ves čas tekme se je nespodobno in žaljivo obnašal, ni se   
strinjal s sodniškimi odločitvami in je negodoval nad sodniškimi odločitvami, nekajkrat je sodnike 
žalil z žaljivkami in neprimernimi besedami. 
SKLEP:  Funkcionarju  se na podlagi 6. alineje 2. odstavka 9. člena in v skladu s 1. odstavkom 11. 
člena DP NZS  izreka prepoved sodelovanja v vseh z nogometom povezanih dejavnostih za 
dobo dveh (2) mesecev t.j. do 30.12.2012. 
 
 
MČL – 10. KROG  27.10.2012 
  NK VOJNIK     :  NK KRŠKO B 
 
Sklep št. 84/12-13 
NK KRŠKO B 
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.  85/12-13 
RADELJAK MARIJO  (42000; NK KRŠKO B) 
RADELJAK Marijo je bil v 58. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (oviranje izvedbe 
prostega udarca in igra z roko). Po izključitvi je slekel dres in se žaljivo obnašal do sodnika. Igrišče 
je zapustil počasi.        
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na dveh (2) 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. 


