
 

 
 

 
Št. seje: 06/1516 – DS 
Celje, 01.10.2015 

 
ZAPISNIK 

 
 
06/1516 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v ČETRTEK, 01.10.2015,  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 – 05. KROG  26.09.2015 
  KOVINAR ŠTORE  :  FOSILUM ŠENTJUR 
 
Sklep št. 67/15-16 
BEDEK JURE (50312, FOSILUM ŠENTJUR) 
BEDEK Jure je bil v 73. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (ugovarjanje in 
nešportno obnašanje). 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.  
 
 
MML – 05. KROG  27.09.2015 
  NK LAŠKO-PIVOVAR  :  KOVINAR ŠTORE 
 
Sklep št. 68/15-16 
MURIĆ ELDIN  (73814, KOVINAR ŠTORE) 
MURIĆ Eldin je bil v 86. minuti tekme izključen zaradi udarjanja nasprotnega igralca s komolcem v 
obraz in ga poškodoval, da je le-ta krvavel iz nosu in sicer potem, ko ga je ta odrinil. Po izključitvi je 
igrišče zapustil takoj ob tem pa je slekel dres. Poškodovani igralec je po nudeni pomoči nadaljeval 
z igro.     
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na štirih (4) prvenstvenih tekmah.  
 
 
MKL – 05. KROG  26.09.2015 
  NK VOJNIK  :  NK BREŽICE 1919 
 
Sklep št. 69/15-16 
NK VOJNIK 
Predstavnik ekipe NK Vojnik ni poslal zapisnika po redni pošti na MNZ Celje. 
SKLEP: Ekipi se na podlagi 18. alineje 47. člena TPR MNZ Celje in ob upoštevanju 
predkaznovanosti (sklep štev. 11/15-16)  izreka denarna kazen 50,00 €.  
 



 

 
 

Sklep št. 70/15-16 
JOVAN ŽIGA (109921, NK VOJNIK) 
JOVAN Žiga je bil v 47. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (spotikanje in 
brezobzirna igra). 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.  
 
 
2LSD – 06. KROG  30.09.2015 
  ZREČE  :  ZDRUŽENA SAVINJSKA 
 
Sklep št. 71/15-16 
ROŽIČ GAŠPER (110102, ZREČE) 
ROŽIČ Gašper je bil v 27. minuti tekme izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za doseganje 
zadetka. 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.  
 
 
MLAJŠI CICIBANI – U9  26.09.2015 
  TURNIR V SLOVENSKIH KONJICAH 
 
Sklep št. 72/15-16 
NK DRAVINJA 
Predstavnik ekipe ni poslal poročila o odigranem turnirju. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 18. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka opozorilo.  
 
MLAJŠI CICIBANI – U9  26.09.2015 
  TURNIR V HRASTNIKU 
 
Sklep št. 73/15-16 
NK HRASTNIK 
Predstavnik ekipe ni poslal poročila o odigranem turnirju. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 18. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka opozorilo.  
 
 
MLAJŠI CICIBANI – U9  26.09.2015 
  TURNIR NA VRANSKEM 
 
Sklep št. 74/15-16 
NK VRANSKO 
Predstavnik ekipe ni poslal poročila o odigranem turnirju. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 18. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka opozorilo.  
 
 
 
 
 



 

 
 

 
MLAJŠI CICIBANI – U9  26.09.2015 
  TURNIR V KRŠKEM 
 
Sklep št. 75/15-16 
NK ROGAŠKA B 
Ekipa ni prišla na turnir. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 6. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka opozorilo.  
 
 
2LMD 5. KROG  27.09.2015 
  NK BREŽICE 1919 – NK ŠMARJE PRI JELŠAH 
 
Sklep št. 76/15-16 
RAJAR NINA (sodnica MDNS CELJE) 
Sodnica RAJAR Nina je bila delegirana za sojenje tekme, vendar na tekmo ni prišla. 
SKLEP: Sodnico se na podlagi 9. alineje 24. člena DP NZS preda v disciplinski postopek MDNS 
CELJE.  
 
 
 
                                                                     
                                                                                   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. 


