
 

 
 

 
Št. seje: 07/1415 – DS 
Celje, 08.10.2014 
 

ZAPISNIK 
 
 
07/1415 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v SREDO, 08.10.2014,  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: 
 
PČL – 03. KROG  01.10.2014 
  NK ROGAŠKA  :  NK BREŽICE 1919 
 
Sklep št. 80/14-15 
NK BREŽICE 1919 
Ekipa NK BREŽICE je na tekmi nastopila brez trenerja z ustrezno licenco (JELINČIČ Roko-trener s 
C licenco). 
SKLEP: Ekipi se na podlagi 11. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka opozorilo.  
 
 
MČL – 06. KROG  04.10.2014  
  NK ŠOŠTANJ  :  NK VRANSKO 
 
Sklep št. 81/14-15 
MURATOVIČ SAMIR (56118, NK ŠOŠTANJ) 
MURATOVIČ Samir je bil v 77. minuti tekme izključen zaradi udarjanja z roko v telo nasprotnega 
igralca potem, ko je ta napravil nad njim prekršek. Po izključitvi je igrišče zapustil takoj, pri 
odhajanju z igrišča je slekel dres. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na treh (3) prvenstvenih tekmah.  
 
 
MČL – 06. KROG  04.10.2014  
  NK BREŽICE 1919  :  KNK ODRED KOZJE 
 
Sklep št. 82/14-15 
NK BREŽICE 1919 
Ekipa NK BREŽICE je na tekmi nastopila brez trenerja z ustrezno licenco (JELINČIČ Roko-trener s 
C licenco). 
SKLEP: Ekipi se na podlagi 11. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 100,00 €.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Sklep št. 83/14-15 
KNK ODRED KOZJE 
Ekipa je na tekmi prejela pet (5) javnih opominov. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 8. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 50,00 €.  
 
Sklep št. 84/14-15 
ŠTUS IZTOK (34946, KNK ODRED KOZJE) 
ŠTUS Iztok je bil v 70. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (2 x ugovarjanje). 
Po izključitvi je žalil in zmerjal sodnika z raznimi žaljivkami ter mu pokazal iztegnjen sredinec in 
slekel dres nakar je zapustil igrišče. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na štirih (4) prvenstvenih tekmah.  
 
 
MČL – 06. KROG  04.10.2014  
  NK VOJNIK   :  ND MOZIRJE 
 
Sklep št. 85/14-15 
NK VOJNIK 
Ekipa je na tekmi prejela pet (5) javnih opominov. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 8. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 50,00 €.  
 
Sklep št. 86/14-15 
OSOVNIKAR KLEMEN (58877, NK VOJNIK) 
OSOVNIKAR Klemen je bil v 69. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina 
(ugovarjanje in brezobzirna igra). Po izključitvi je igrišče zapustil športno in takoj. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na eni (1) prvenstveni tekmi.  
 
Sklep št. 87/14-15 
PUSOVNIK DEJAN (59184, NK VOJNIK) 
PUSOVNIK Dejan je bil v 77. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (brezobzirna 
igra in ugovarjanje). Po izključitvi je igrišče zapustil športno in takoj. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na eni (1) prvenstveni tekmi.  
 
 
MČL – 06. KROG  04.10.2014  
  NK KOVINAR ŠTORE   :  NK ZRE ČE 
 
Sklep št. 88/14-15 
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. 89/14-15 
JELENKO JAKOB (44021, NK ZREČE) 
JELENKO Jakob je bil v 53. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (2 x 
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.  
 
 
MML – 06. KROG  05.10.2014  
  NK MONS CLAUDIUS   :  NK ŠOŠTANJ 
 
Sklep št. 90/14-15 
NK MONS CLAUDIUS 
Ekipa NK MONS CLAUDIUS je slabo organizirala tekmo saj ni zagotovila delovanja reflektorjev za 
razsvetljavo ves čas tekme. 
SKLEP: Ekipi se na podlagi 19. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka opozorilo.  
 
 
MML – 06. KROG  05.10.2014  
  NK ŽALEC   :  NK ROGAŠKA 
 
Sklep št. 91/14-15 
NK ŽALEC 
Predstavnik ekipe NK Žalec ni poslal zapisnika po redni pošti na MNZ Celje. 
SKLEP: Ekipi se na podlagi 18. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka opozorilo.  
 
 
2LMD – skupina B – 06. KROG  05.10.2014 
  NK CELJE B   :   NK ROGAŠKA TSM B 
 
Sklep št. 92/14-15 
NK ROGAŠKA TSM B 
Ekipa ni prišla na tekmo, zato tekma ni bila odigrana. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 5. 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. 


