
 

 
 

 
Št. seje: 15/1415 – DS 
Celje, 25.03.2015 
 

 
ZAPISNIK 

 
 
 
15/1415 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v SREDO, 25.03.2015,  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  21.03.2015  
  NK BREŽICE 1919  :  NK VOJNIK 
 
Sklep št. 141/14-15 
NK BREŽICE 1919 
Ekipa NK BREŽICE je na tekmi nastopila brez trenerja. 
SKLEP: Ekipi se na podlagi 11. alineje 47. člena TPR MNZ Celje in ob upoštevanju 
predkaznovanosti (sklep štev. 98/1415) izreka denarna kazen 130,00 €.  
 
Sklep št. 141/14-15 
NK VOJNIK 
Ekipa je na tekmi prejela šest (6) javnih opominov. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 8. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 60,00 €.  
 
Sklep št. 143/14-15 
NK VOJNIK 
Ekipa NK VOJNIK je na tekmi nastopila brez trenerja. 
SKLEP: Ekipi se na podlagi 11. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka opozorilo.  
 
Sklep št. 144/14-15 
ŠLJIVAR ISMET (66181, NK VOJNIK) 
ŠLJIVAR Ismet je bil v 82. minuti tekme izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za doseganje 
zadetka. Po izključitvi je igrišče zapustil nešportno, saj je brcnil v kotno zastavico, da je le-ta padla 
iz luknje.     
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na dveh (2) prvenstvenih tekmah.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MČL – 10. KROG  21.03.2015  
  NK VRANSKO  :  NK KOVINAR ŠTORE 
 
Sklep št. 145/14-15 
PRIVOŠNIK TOMAŽ (76010, NK VRANSKO) 
PRIVOŠNIK Tomaž je bil v 57. minuti tekme izključen zaradi nasilne in grobe igre v trenutku, ko je 
nasprotnik bil v posesti žoge. Po izključitvi se je igralec opravičil za prekršek nakar je igrišče 
zapustil takoj in športno.     
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na  dveh  (2) prvenstvenih tekmah.  
 
 
MML – 11. KROG  22.03.2015  
  NK ŠMARJE PRI JELŠAH  :  NK ROGAŠKA 
 
Sklep št. 146/14-15 
BEK DENIS  (72573, NK ROGAŠKA) 
BEK Denis je bil v 71. minuti tekme izključen zaradi namernega udarjanja s pestjo nasprotnega 
igralca potem, ko je ta nad njim storil prekršek. Po izključitvi je igralec zapustil igrišče takoj in 
športno.     
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na  treh  (3) prvenstvenih tekmah.  
 
 
MML – 11. KROG  22.03.2015  
  NK LAŠKO-PIVOVAR  :  NK ŠENTJUR 
 
Sklep št. 147/14-15 
NK LAŠKO-PIVOVAR 
Ekipa je na tekmi prejela pet (5) javnih opominov, s klopi za rezervne igralce pa sta bila 
odstranjena trener in fizioterapevt. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 8. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 70,00 €.  
 
Sklep št. 148/14-15 
MOTOH DENIS  (TRENER C-2770;  NK LAŠKO-PIVOVAR) 
Trener MOTOH Denis  je bil v 58. minuti  tekme odstranjen s klopi za rezervne igralce zaradi  
ugovarjanja in protestiranja na sodniške odločitve. Po odstranitvi je z igrišča je pozval tudi igralce 
svoje ekipe, da so zapustili igrišče in odšli v garderobo. Igralci so se nato čez tri minute vrnili iz 
slačilnice in s tekmo nadaljevali. 
SKLEP:  Funkcionarju  se na podlagi 9. alineje 47. člena  TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 
50,00 €. 
 
Sklep št. 149/14-15 
GRBIČ STANISLAV (FIZIOTERAPEVT;  NK LAŠKO-PIVOVAR) 
Uradna oseba-fizioterapevt, GRBIČ Stanislav  je bil v 58. minuti  tekme odstranjen s klopi za 
rezervne igralce zaradi protestiranja na sodniške odločitve.  
SKLEP:  Funkcionarju  se na podlagi 9. alineje 47. člena  TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 
50,00 €. 



 

 
 

Sklep št. 150/14-15 
ŠPORER MATIJA (67832, NK ŠENTJUR) 
ŠPORER Matija je bil v 81. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (medsebojno 
odrivanje in brezobzirna igra). Po izključitvi je igralec zapustil igrišče 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.  
 
 
MKL – 10. KROG  21.03.2015  
  KNK ODRED KOZJE  :  NK ZRE ČE 
 
Sklep št. 151/14-15 
NK ZREČE 
Ekipa je na tekmi prejela šest (6) javnih opominov. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 8. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 60,00 €.  
 
Sklep št. 152/14-15 
VOLŠAK DAVID  (106012, NK ZREČE) 
VOLŠAK David je bil v 63. minuti tekme izključen zaradi namernega udarca z nogo v golenico  
nasprotnega igralca. Po izključitvi je igralec zapustil igrišče počasi in se za nekaj časa ustavil na 
klopi za rezervne igralce nakar je počasi odšel v garderobo.     
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na štirih (4) prvenstvenih tekmah.  
 
 
1.LSD –  10. KROG  20.03.2015  
  NK ŠAMPION  :  NK CELJE 
 
Sklep št. 153/14-15 
ČUFER MIHA (85360, NK CELJE) 
ČUFER Miha je bil v 70. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (brezobzirna igra 
in vlečenje). 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.  
 
2. LMD-B   
  NK MONS CLAUDIUS  
 
Sklep št. /14-15 
NK MONS CLAUDIUS 
NK MONS CLAUDIUS  je za tekmovalno sezono 2014/15 prijavila ekipo za nastopanje v 2. LMD  
MNZ Celje. Ekipa je tudi odigrala jesenski del prvenstva, dne 12.3.2015 je vodstvo NK MONS 
CLAUDIUS sporočilo, da ekipa odstopa od nadaljnjega tekmovanja. 
SKLEP: Ekipi se na podlagi 17. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 100,00 €.  
 
 
                                                                                   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. 


