
 

 
 

Št. seje: 24/1112 – DS 
Celje, 12.06.2012 

ZAPISNIK 
 
 
24/1112 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v TOREK  12.06.2012,  in na kateri 
je na podlagi 1. odstavka 27. in 29. člena Disciplinskega pravilnika NZS (v nadaljevanju DP NZS) 
disciplinski sodnik sprejel in izdal naslednje sklepe: 
 
 
MČL – 21. KROG  09.06.2012 
  NK ŽALEC  : NK ROGAŠKA CRYSTAL 
 
Sklep št.  173/11-12 
NK ŽALEC 
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. 174/11-12 
ČAČULOVIĆ MATIC (65770; NK ŽALEC) 
ČAČULOVIĆ Matic je bil v 93. minuti tekme izključen zaradi močnega odrivanja nasprotnega 
igralca s čimer je izzval konfrontacijo med igralci. Igralec je kazen mirno in brez ugovarjanja 
sprejel.  
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na dveh (2)  tekmah. 
 
Sklep št. 175/11-12 
NK ROGAŠKA CRYSTAL 
Ekipa je na tekmi prejela šest (6) javnih opominov. Po končani tekmi pa je bila podana še prijava 
zoper enega igralca in dva predstavnika ekipe. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 8. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 104,00 €. 
 
Sklep št. 176/11-12 
VTIČ MARKO  (46584; NK ROGAŠKA CRYSTAL) 
VTIČ Marko je bil v 93. minuti tekme izključen zaradi nasilniškega in močnega udarca nasprotnika 
v glavo potem, ko ga je ta močno odrinil. Po izključitvi je igralec mirno s soigralci zapustil igrišče. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na treh (3) tekmah. 
 
Sklep št. 177/11-12 
HERNAVS BOŠTJAN  (14322; NK ROGAŠKA CRYSTAL) 
HERNAVS Boštjan je bil v 71. minuti tekme zamenjan nakar je odšel na klop za rezervne igralce.  
Ves preostali čas tekme je imel pripombe na sojenje, da sta ga delegat in pomočnik sodnika 
morala miriti. Po končani tekmi je pritekel do pomočnika sodnika in ga pričel grobo žaliti ter mu 
grozil, da ga bo poiskal in ga »nalomil kot psa« ter, da mu bo za to tudi plačal. Ves čas odhajanja z 
igrišča je nadaljeval z žalitvami in grožnjami. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na treh (3) tekmah. 



 

 
 

Sklep št. 178/11-12 
LJULJDJURAJ DANIEL  (PREDSTAVNIK NK ROGAŠKA CRYSTAL) 
Predstavnik NK Rogaška Crystal je med tekmo večkrat nekorektno komentiral sojenje sodnikov in 
s tem širil nestrpnost na klopi za rezervne igralce. Na to je bil večkrat opozorjen s strani delegata 
tekme. Po končani tekmi je prišel na igrišče in grobo žalil sodnike ter jim grozil s fizičnim 
obračunavanjem. Nato je sodnike pričakal pred garderobo in ponovno nadaljeval z grobimi 
žaljivkami in grožnjami. Posredovali so reditelji, ki so ga poskušali umiriti in odstraniti. Kljub temu   
je ta z roko poskušal udariti pomočnika sodnika BRKLJAČIČA vendar ga je zgrešil in udaril 
pomočnika sodnika TOMIČA. Nadaljnje fizične kontakte so mu preprečili redarji in ga odstranili je 
pa nadaljeval z grobimi žalitvami sodnikov in grozil, da bo on kot član sodniške organizacije naredil 
red med mafijo. 
SKLEP: Funkcionarju se na podlagi 6. alineje 2. odstavka 9. člena in 1. odstavka 11. člena  DP 
NZS izreka kazen prepovedi sodelovanja v vseh z nogometom povezanih dejavnostih za 
obdobje šestih (6) mesecev. 
 
 
Sklep št. 179/11-12 
SERDAR ZVONKO  (TRENER A-1108; NK ROGAŠKA CRYSTAL) 
Trener NK Rogaška Crystal  je med tekmo večkrat nekorektno komentiral sojenje sodnikov. Po 
končani tekmi je nadaljeval s prostaškimi izjavami na račun sodnikov in sodniške organizacije. Ob 
tem je sodnika BRKLJAČIČA grobo žalil in uporabljal »prostaške« besede. Pri odhodu s stadiona 
je delegatu izjavil, da mafija v vodstvu tekmovanja že ve kaj dela in, da je njegova ekipa bila v 
spomladanskem delu tekmovanja večkrat oškodovana. 
SKLEP: Funkcionarju se na podlagi 3. alineje 1. odstavka 9. člena in 1. odstavka 13. člena  DP 
NZS izreka denarna kazen 100,00 €. 
 
 
MML – 21. KROG  10.06.2012 
  NK ROGAŠKA CRYSTAL   : NK KOVINAR ŠTORE   
 
Sklep št.  180/11-12 
NK KOVINAR ŠTORE 
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 €. 
 
 
MKL – 16. KROG  05.06.2012 
  NK ZREČE   : NK ŠMARJE PRI JELŠAH 
 
Sklep št. 181/11-12 
JANČIČ ALEN  (72084; NK ZREČE) 
JANČIČ Alen je bil v 77. minuti tekme izključen zaradi prekrška v čisti situaciji. Po izključitvi se je 
igralec takoj opravičil nasprotnemu igralcu in 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) 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 400 €. Dokazilo o plačani pritožbeni  taksi je potrebno priložiti k pritožbi. Pritožba ne zadrži 
izvršitve kazni. 


