
 

 
 

 
Št. seje: 19/1516 – DS 
Celje,  18.05.2016 

 
 

ZAPISNIK 
 
 
 
19/1516 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v SREDO, 18.05.2016,  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 – 15. KROG  14.05.2016 
  NK VOJNIK  : KNK ODRED KOZJE  
 
Sklep št. 150/15-16 
KUKAVICA ROK (55952, NK VOJNIK) 
KUKAVICA Rok je bil v 62. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (2 x 
ugovarjanje). Po izključitvi se je še naprej nešportno obnašal in negodoval.   
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na dveh (2) prvenstvenih tekmah.  
 
 
MČL – 15. KROG  14.05.2016 
                                                           NK ŠOŠTANJ  : ZRE ČE  
 
Sklep št. 151/15-16 
NK ŠOŠTANJ 
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. 152/15-16 
ZEKJIRI VULNET  (98045, NK ŠOŠTANJ) 
ZEKJIRI Vulnet je bil v 64. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (vlečenje in 
ugovarjanje). 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. 153/15-16 
PODGRAJŠEK  MATIC  (60416, ZREČE) 
PODGRAJŠEK Matic je bil v 90. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (vlečenje 
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.  



 

 
 

2.LSD – 16. KROG  13.05.2016 
  NK ŠOŠTANJ  : NK RADE ČE 
 
Sklep št. 154/15-16 
ZAVOLOVŠEK  ALJAŽ (105214, NK ŠOŠTANJ) 
ZAVOLOVŠEK Aljaž je bil v 8. 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. 
 
 
1.LMD – 15. KROG  15.05.2016 
  RUDAR A  : NK HRASTNIK 
 
Sklep št. 155/15-16 
BAJRAMOVIČ ALEN (202242, NK HRASTNIK) 
BAJRAMOVIČ Alen je bil v 49. minuti tekme izključen zaradi nasilnega štarta nad nasprotnim 
igralcem tako, da ga je z iztegnjeno nogo in podplatom zadel v predel kolena. Poškodovani igralec 
je po nudeni pomoči z igro nadaljeval. 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 treh (3) prvenstvenih tekmah. 
 
 
2.LMD – 15. KROG  15.05.2016 
  NK LJUBNO  : NK ŠENTJUR 
 
Sklep št. 156/15-16 
BERAK OGNJEN (110098, NK LJUBNO) 
BERAK Ognjen je bil v 60. minuti tekme izključen zaradi nešportnega obnašanja, saj je po končani 
tekmi pokazal sodniku iztegnjena sredinca in nato odšel v garderobo.     
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na treh (3) prvenstvenih tekmah. 
 
 
 
                                                                                  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. 


