
 

 
 

Št. seje: 09/1213 – DS 
Celje, 10.10.2012 

ZAPISNIK 
 
10/1213 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v SREDO, 10.10.2012,  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. 60/12-13 
NK LAŠKO-PIVOVAR 
Ekipa je na tekmi prejela pet (5) javnih opominov. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 8. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 65,00 €. 
 
 
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. 
 
 
MML – 07. KROG  06.10.2012 
  NK MONS CLAUDIUS   :  NK VRANSKO 
 
Sklep št. 62/12-13 
NK VRANSKO 
Ekipa je na tekmi prejela sedem (7) javnih opominov (5 rumenih in dva rdeča kartona) ter je bil 
odstranjen trener. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 8. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 104,00 €. 
 
 
Sklep št.  63/12-13 
BRDNIK ALJAŽ  (69133; NK VRANSKO) 
BRDNIK Aljaž je bil v 58. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (brezobzirna igra in 
spotikanje).  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. 
 
 
 
 



 

 
 

Sklep št.  64/12-13 
PIKL TADEJ  (60966; NK VRANSKO) 
PIKL Tadej je bil v 68. minuti tekme izključen zaradi nešportnega obnašanja, saj je po pisku 
sodnika prijel žogo v roke  in jo vrgel proti nasprotnemu igralcu, katerega pa ni zadel. 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 (2) tekmah. 
 
Sklep št.  65/12-13 
GERŠAK SILVESTER (TRENER C-1099;  NK VRANSKO) 
Trener NK Vransko, GERŠAK Silvester  je bil v 33. minuti  tekme odstranjen s klopi za rezervne 
igralce, ker je ugovarjal na sodniške odločitve in se kljub predhodnemu  opozorilu ni umiril. Igrišče 
je zapustil takoj in korektno. 
SKLEP:  Trenerju  se na podlagi 9. alineje 1. odstavka 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarna 
kazen 50,00 €. 
 
Sklep št. 66/12-13 
FRIDL ALEŠ IN ŠEPEC ANŽE (sodnika MDNS CELJE) 
Sodnika sta na tekmo zamudila oz. sta prišla ob 15.20 uri. 
SKLEP: Sodnika se na podlagi 9. alineje 24. člena DP NZS predata v disciplinski postopek 
MDNS Celje. 
 
Sklep št. 67/12-13 
KOZMELJ JAKA (sodnik MDNS CELJE) 
Sodnik na tekmo ni prišel tako, da sta tekmo sodila dva sodnika (FRIDL in ŠEPEC). 
SKLEP: Sodnika se na podlagi 9. alineje 24. člena DP NZS preda v disciplinski postopek MDNS 
Celje. 
 
2. LSD-B – 07. KROG  06.10.2012 
  NŠ NK KRŠKO B   :  NK VRANSKO 
 
Sklep št. 68/12-13 
KOZMELJ JAKA (sodnik MDNS CELJE) 
Sodnik na delegirano tekmo ni prišel. 
SKLEP: Sodnika se na podlagi 9. alineje 24. člena DP NZS preda v disciplinski postopek MDNS 
Celje. 
 
Sklep št.   69/12-13 
NK MONS CLAUDIUS 
Zgoraj navedena ekipa ima odprte postavke – neplačani računi do MNZ Celje in uradnih oseb. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 35. člena DP NZS izreka SUSPENZ od 10.10.2012 naprej in dokler 
ekipa ne poravna dolgov. 
 
 
 
 
                                                                                 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. 


