
 

 
 

Št. seje: 19/1314 – DS 
Celje, 29.04.2014 

 
ZAPISNIK 

 
 
19/1314 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v TOREK, 29.04.2014,  in na kateri 
je disciplinski sodnik na podlagi 1. odstavka 27. in 29. člena Disciplinskega pravilnika NZS (v 
nadaljevanju DP NZS) in tekmovalnih pravil MNZ Celje v nadaljevanju TPR sprejel in izdal 
naslednje sklepe: 
 
 
MČL 15. KROG 26.04.2014 
  ND MOZIRJE : NK ROGAŠKA 
 
Sklep št. 120/13-14 
KURAJ NINO (52636; NK ROGAŠKA) 
KURAJ Nino je v 56. minuti tekme prejel drugi javni opomin (brezobzirna igra, simuliranje). Po 
izključitvi je  grobo žalil sodnika. Po končani tekmi se je za svoje besede prišel opravičit sodniku. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah. 
 
Sklep št. 121/13-14 
UŠNIK DEJAN (30745; ND MOZIRJE) 
UŠNIK Dejan je bil v 47. minuti tekme izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za doseganje 
zadetka. Po izključitvi je igrišče zapustil korektno in športno.  
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
Sklep št. 122/13-14 
NK ROGAŠKA 
Predstavnik NK Rogaška Belcer Janko je bil v 85. minuti zaradi protestiranja in komentiranja 
sodniških odločitev odstranjen s klopi za rezervne igralce. Po odstranitvi je takoj zapustil igrišče. 
SKLEP: Ekipi se na podlagi 9. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka ukrep denarna kazen 50€. 
 
MČL 15. KROG 26.04.2014 
  NK KRŠKO B : KNK ODRED KOZJE 
 
Sklep št. 123/13-14 
HOSTNIK DAVORIN (70236; KNK ODRED KOZJE) 
Hostnik Davorin je v 74. minuti prejel javni opomin zaradi ugovarjanja na sodniško odločitev. 
Igralec je nato glavnemu sodniku pokazal neprimerno gesto in protestiral, za kar je prejel drugi 
opomin. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
 
 



 

 
 

MML 15. KROG 27.04.2014 
  NK ROGAŠKA : ŠD IMENO 
 
Sklep št. 124/13-14 
BLAŽEVIČ DEJAN (70236; NK ROGAŠKA) 
BLAŽEVIČ Dejan je bil v 67. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (brezobzirna igra, 
ugovarjanje protestiranje).Po izključitvi je igrišče zapustil korektno in športno.  
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
MKL 15. KROG 26.04.2014 
  NK ŠOŠTANJ : NK LAŠKO PIVOVAR 
 
Sklep št. 125/13-14 
NK ŠOŠTANJ 
NK Šoštanj je slabo organiziral tekmo (ni izobesil predpisanih zastav in ni zagotovil zdravniške 
službe). 
SKLEP: Ekipi se na podlagi 25. člena v zvezi s členom 9, odstavek 1, alineja 2, DP NZS izreka 
OPOZORILO. 
 
Sklep št. 126/13-14 
PODPEČAN DEJAN (76261; NK LAŠKO PIVOVAR) 
PODPEČAN Dejan je bil v 35. minuti tekme izključen zaradi udarca nasprotnika s pestjo v predel 
hrbta. Po izključitvi je igrišče zapustil korektno in športno. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah. 
 
Sklep št. 127/13-14 
STROPNIK ALJAŽ (78385; NK ŠOŠTANJ) 
STROPNIK Aljaž je bil v 35. minuti tekme izključen, ker je po prejetem udarcu s pestjo od 
nasprotnika z uporabo prekomerne sile potisnil nasprotnika preko svoje noge z namenom, da ga 
poškoduje. Po izključitvi je igrišče zapustil korektno in športno. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
Sklep št. 128/13-14 
VEZAJ FERID (79059; NK ŠOŠTANJ) 
VEZAJ Ferid je bil v 50. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (spotikanje, 
ugovarjanje protestiranje). Ob odhodu z igrišča je žalil sodnika. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah. 
 
Sklep št. 129/13-14 
NK LAŠKO PIVOVAR 
Predstavnik NK Laško Pivovar Motoh Denis je bil v 61. minuti zaradi nenehnega komentiranja 
sodniških odločitev odstranjen s klopi za rezervne igralce.  
SKLEP: Ekipi se na podlagi 9. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka ukrep denarna kazen 50€.  
 



 

 
 

2LSD 13. KROG 25.04.2014 
  ŠD IMENO : NK MONS CLAUDIUS 
 
Sklep št. 130/13-14 
KAJBA FREDI (trener C-1371; ŠD IMENO) 
KAJBA Fredi je po končani tekmi pristopil k sodniku in žaljivo komentiral dogodke. 
SKLEP: Trenerju se zaradi prekrška po 24. členu DP NZS na podlagi 4. alineje 2. odstavka 
9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi dostopa do uradnega tehni čnega prostora na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 
 
 
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. 

 
  
 
                                                                                             Selim Alič 
                                                                             Disciplinski sodnik  MNZ Celje 


