
 

 
 

Št. seje: 11/1213 – DS 
Celje, 17.10.2012 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
 
11/1213 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v SREDO, 17.10.2012,  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 – 07. KROG  06.10.2012 
  NK VOJNIK   :  NK LAŠKO-PIVOVAR 
 
Sklep št.  61/12-13 
MOTOH DENIS  (65143; NK LAŠKO-PIVOVAR) 
MOTOH Denis je bil v 73. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (2 x ugovarjanje).          
SKLEP: Ker se izjavi delegata na tekmi in sodnika precej razlikujeta, disciplinski sodnik zahteva od 
glavnega sodnika, pomočnikov sodnika in izključenega igralca, da do naslednje seje (oz. do 
15.10.2012) dostavijo izjave disciplinskemu sodniku, posebej o dogajanju po izključitvi in po 
odhajanju s tekme. Do 15.10.2012 pa je igralec v suspenzu. 
 
Po pridobljenih dodatnih izjavah in zbranih dokazih je bilo ugotovljeno, da je MOTOH po izključitvi 
in pri odhajanju z igrišča ter ob odhajanju sodnika v svoje vozilo žalil glavnega sodnika z 
neprimernimi izrazi oz. besedami »Majmun, za mene si in boš majmun«.  
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na štirih (4) tekmah. 
 
 
 
MČL – 08. KROG  13.10.2012 
  NK ROGAŠKA   :  NK LAŠKO-PIVOVAR 
 
Sklep št.  70/12-13 
KRAŠOVC DENIS  (58568; NK LAŠKO-PIVOVAR) 
KRAŠOVC  Denis je bil v 86. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (brezobzirna igra 
in preprečitev hitre izvedbe). Po izključitvi je igralec žalil sodnika z neprimernimi besedami ter 
slekel dres. Ob prihodu do ograje je z nogo brcnil v ograjo. Ves čas odhajanja z igrišča proti  
garderobam je negodoval.        
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na štirih (4) tekmah. 
 
 
 
 



 

 
 

MČL – 08. KROG  13.10.2012 
  NK KRŠKO B   :  NK RADEČE 
 
Sklep št.  71/12-13 
SOTLAR DEJAN  (15735; NK RADEČE) 
SOTLAR Dejan je bil v 89. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (2 x brezobzirna 
igra). Igrišče je 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. 
 
 
MČL – 08. KROG  13.10.2012 
  NK VOJNIK   :  NK MONS CLAUDIUS 
 
Sklep št.  72/12-13 
NK VOJNIK 
Ekipa NK Vojnik  je slabo organizirala tekmo, saj ni poskrbela za primeren prostor za delo delegata 
(skladišče gostinskega lokala). 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 1. alineje 1. odstavka 9. člena DP NZS izreka OPOZORILO. 
 
 
MML – 08. KROG  14.10.2012 
  NK KOVINAR ŠTORE   :  NK VRANSKO 
 
Sklep št.  73/12-13 
PODČEDENŠEK  MATEJ  (69048; NK KOVINAR ŠTORE) 
PODČEDENŠEK Matej je bil v 85. minuti tekme izključen zaradi prekrška v čisti situaciji.  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. 
 
 
 
                                                                                 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. 


