
 

 
 

Št. seje: 23/1213 – DS 
Celje, 15.05.2013 

 
ZAPISNIK 

 
 
23/1213 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v  SREDO, 15.05.2013,  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: 
 
 
1.LSD – 14. KROG  08.05.2013 
  ND DRAVINJA    :  NK ŠAMPION 
 
Sklep št. 120/12-13 
HALOŽAN JURE  (70644; ND DRAVINJA) 
HALOŽAN Jure  je bil v 69. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (brcanje žoge po 
pisku in brezobzirna igra). Po izključitvi je igrišče zapustil športno.       
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
 
MČL – 15. KROG  04.05.2013 
  NK MONS CLAUDIUS    :  NK VOJNIK 
 
Sklep št. 121/12-13 
KALUŽA PRIMOŽ  (DELEGAT MNZ CELJE) 
KALUŽA Primož je bil delegiran kot delegat MNZ Celje na tekmo 15. kroga MČL, ki je bila odigrana 
dne 04.05.2013 v Rogatcu, med ekipama NK MONS CLAUDIUS – NK VOJNIK. Delegat na tekmo 
ni prišel. Delegat ni preveril ali je delegiran na tekmo zato ni prišel, za nastalo napako pa se je 
opravičil. 
SKLEP:  Funkcionarju se na podlagi 1. alineje, 1. odstavka, 9. člena DP NZS izreka  
OPOZORILO. 
 
 
MČL – 16. KROG  11.05.2013 
  NK ROGAŠKA    :  NK MONS CLAUDIUS 
 
Sklep št.  122/12-13 
TADINA IZTOK  (11749; NK ROGAŠKA) 
TADINA Iztok je bil v 30. minuti tekme izključen zaradi nasilnega štarta pri čemer je zadel 
nasprotnika v gleženj. Po nudeni pomoči je igralec nadaljeval z igro. Po izključitvi je igralec odšel 
proti slačilnici. Na poti je potem, ko mu je nasprotni igralec nekaj rekel močno pljunil ter se napotil v 
slačilnico.      
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na štirih (4) tekmah. 



 

 
 

Sklep št. 123/12-13 
VERBEK ROBERT  (52640; NK MONS CLAUDIUS) 
VERBEK Robert je bil v 73. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (oviranje izvedbe 
prostega udarca in ugovarjanja). Po izključitvi igralec ni takoj zapustiul igrišča ampak je sodnika 
žalil z različnimi žaljivkami. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na štirih (4) tekmah. 
 
 
MČL – 16. KROG  11.05.2013 
  NK VOJNIK    :  NK RADEČE 
 
Sklep št. 124/12-13 
NK VOJNIK 
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 €. 
 
 
Sklep št. 125/12-13 
ROMIH GREGOR  (41639; NK VOJNIK) 
ROMIH Gregor je bil v 44. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (namerno igranje z 
roko in ugovarjanje). Po izključitvi je igrišče zapustil športno.       
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
 
Sklep št.  126/12-13 
PUSOVNIK DEJAN  (59184; NK VOJNIK) 
PUSOVNIK Dejan je bil v 67. minuti tekme izključen zaradi nasilnega štarta na nasprotnika pri 
čemer je nasprotnika zadel vendar je ta lahko z igro nadaljeval. Po izključitvi se je opravičil in 
igrišče zapustil športno.         
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na treh (3) tekmah. 
 
 
 
MML – 16. KROG  12.05.2013 
  NK ŠENTJUR    :  NK VRANSKO 
 
Sklep št. 127/12-13 
NK VRANSKO 
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 in ob upoštevanju 
predkaznovanosti (sklep štev. 35/12-13 z dne 19.9.2012 in 112/12-13 z dne 2.5.2013) izreka 
denarna kazen 45,00 €. 
 
 
 



 

 
 

MML – 16. KROG  12.05.2013 
  NK LAŠKO-PIVOVAR    :  NK ROGAŠKA 
 
Sklep št. 128/12-13 
NK LAŠKO-PIVOVAR 
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 €. 
 
 
1.LSD – 17. KROG  10.05.2013 
  NK BOHORČ ŠENTJUR    :  ND DRAVINJA 
 
Sklep št. 129/12-13 
BOROVNIK MIHA IN KOPINŠEK BORUT (sodnika MDNS CELJE) 
Na tekmi 17. kroga 1. LSD, dne 10.05.2013 med ekipama NK BOHORČ ŠENTJUR – ND 
DRAVINJA, sta opravljala funkcijo glavnega  in pomočnika sodnika. Pred pričetkom tekme nista 
pregledala prijave ekipo za tekmo in zapisnika o tekmi pri čemer sta v uradni zapisnik vpisala 
igralca s številko 15 HALOŽAN Jure v prijavi ekipe za tekmo pa je bil napisan igralec s številko 15 
KROPEJ Anže, igralca HALOŽAN Jureta na tekmi ni bilo. Prav tako nista opravila identifikacije 
igralcev. 
SKLEP: Sodnika se na podlagi 9. alineje 24. člena DP NZS predata v disciplinski postopek. 
 
           
 
                                                                       

 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. 


