
 

 
 

 
Št. seje: 10/1516 – DS 
Celje, 27.10.2015 

 
ZAPISNIK 

 
 
10/1516 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v TOREK, 27.10.2015,  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 – 09. KROG  24.10.2015 
  NK ŠOŠTANJ  :  KNK ODRED KOZJE 
 
Sklep št. 99/15-16 
ŠTUS IZTOK (34946, KNK ODRED KOZJE) 
ŠTUS Iztok je bil v 89. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (brezobzirna igra in 
ugovarjanje). Po izključitvi je z grobimi žalitvami žalil glavnega sodnika. Z žalitvami je nadaljeval 
vse do zapustitve igrišča.     
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na štirih (4) prvenstvenih tekmah.  
 
 
MČL – 09. KROG  24.10.2015 
  NK VOJNIK  :  ZRE ČE 
 
Sklep št. 100/15-16 
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. 101/15-16 
KVAR ŽIGA (110268, NK VOJNIK) 
KVAR Žiga je bil v 69. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (brezobzirna igra in 
spotikanje). 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.  
 
 
Sklep št. 102/15-16 
FLIS DAMJAN (TRENER B-1035; ZREČE) 
Trener ekipe FLIS Damjan je bil v 79. minuti  tekme odstranjen s klopi za rezervne igralce zaradi 
ugovarjanja na sodniške odločitve. Po tekmi se je opravičil sodniku. 
SKLEP:  Funkcionarju  se na podlagi 9. alineje 47. člena  TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 
50,00 €. 
 



 

 
 

 
MML – 09. KROG  25.10.2015 
  MONS CLAUDIUS  :  ZREČE 
 
Sklep št. 103/15-16 
ZREČE 
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. 104/15-16 
OČKO DAVID (73623, ZREČE) 
OČKO David je bil v 64. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (udarjanje žoge 
po pisku in brezobzirna igra). Po izključitvi je igrišče zapustil takoj pri odhajanju z igrišča pa je 
slekel dres.   
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na dveh (2) prvenstvenih tekmah.  
 
 
Sklep št. 105/15-16 
HORVAT DAVID (68090, ZREČE) 
HORVAT David je bil v 86. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (2 x 
ugovarjanje). Po izključitvi je je z grobimi žalitvami žalil glavnega sodnika in pomočnika sodnika.     
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na štirih (4) prvenstvenih tekmah.  
 
 
 
MML – 09. KROG  25.10.2015 
  NK ŽALEC  :  NK BREŽICE 1919 
 
Sklep št. 106/15-16 
NK ŽALEC 
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. 107/15-16 
SUSURI LIRIDON (103884, NK ŽALEC) 
SUSURI Liridon je bil v 90. minuti tekme izključen zaradi grobih žalitev nasprotnega igralca nad 
katerim je pred tem storil prekršek. Po izključitvi je pristopil do sodnika in ga z roko udaril po roki v 
kateri je držal kartone in grobo žalil tudi glavnega sodnika. Nadaljnji kontakt med igralcem in 
sodnikom so preprečili soigralci, ki so ga odstranili. Po končani tekmi je igralec pred garderobami 
pričakal sodnika in nadaljeval z grobimi in hudimi žalitvami.  
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS in ob upoštevanju 
predkaznovanosti (sklep štev. 50/15-16) izreka ukrep prepovedi nastopanja za dobo enega (1) 
leta t.j. do 27.10.2016.  
 
 
 



 

 
 

Sklep št. 108/15-16 
NK BREŽICE 1919 
Ekipa je zamudila na tekmo zaradi nepravočasnega odhoda na tekmo,  predhodno pa so obvestili 
vodjo tekmovanja, da na tekmo ne bodo prišli pravočasno, tekma pa se je kljub temu pravočasno 
odigrala. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 7. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka opozorilo.  
 
Sklep št. 109/15-16 
VRSTOVŠEK VID (73952, NK BREŽICE 1919) 
VRSTOVŠEK Vid je bil v 67. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (brcanje 
žoge po pisku 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.  
 
MKL – 09. KROG  24.10.2015 
  NK ŽALEC  :  NK RADE ČE 
 
Sklep št. 110/15-16 
NK RADEČE 
Ekipa je na tekmi prejela štiri (4) javne opomine, s klopi za rezervne igralce pa je bil odstranjen 
trener. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 8. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 50,00 €.  
 
Sklep št. 111/15-16 
MUJKANOVIČ LUKA (84692, NK RADEČE) 
MUJKANOVIČ Luka je bil v 36. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina 
(brezobzirna igra in oviranje izvedbe). 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.  
 
Sklep št. 112/15-16 
SOTENŠEK JAN  (TRENER – C 0499; NK RADEČE) 
Trener ekipe SOTENŠEK Jan  je bil v 31. minuti  tekme odstranjen s klopi za rezervne igralce 
zaradi vpitja in nestrinjanja s sodniškimi odločitvami. Po odstranitvi je igrišče zapustil počasi in brez 
ugovarjanja. 
SKLEP:  Funkcionarju  se na podlagi 9. alineje 47. člena  TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 
50,00 €.                                                                  
                                                                                   
                                                                                   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. 


