
 

 
 

Št. seje: 18/1415 – DS 
Celje, 22.04.2015 

 
 

ZAPISNIK 
 
 
 
18/1415 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v SREDO, 22.04.2015,  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 – 13. KROG  18.04.2015  
  NK ZREČE  :  NK ROGAŠKA 
 
 
Sklep št. 181/14-15 
NK ROGAŠKA 
Ekipa je na tekmi prejela šest (6) javnih opominov, s klopi za rezervne igralce sta bila odstranjena 
trener in fizioterapevt. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 8. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 80,00 €.  
 
 
Sklep št. 182/14-15 
MUJA BENARD (105730, NK ROGAŠKA) 
MUJA Benard je bil v 34. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (igra z roko 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.  
 
 
Sklep št. 183/14-15 
NESKIĆ IBRAHIM  (TRENER B-384;  NK ROGAŠKA) 
Trener NESKIĆ Ibrahim je bil v 40. minuti  tekme odstranjen s klopi za rezervne igralce zaradi  
ugovarjanja in protestiranja na sodniške odločitve. Pri odhodu z igrišča je sodniku grozil s 
pretepom in ga zmerjal z raznimi žaljivkami. Po tekmi je prišel do sodnika in se za nešportno 
obnašanje in izrečene grožnje in žaljivke opravičil. 
SKLEP:  Funkcionarju  se na podlagi 9. alineje 47. člena  TPR MNZ Celje in  na podlagi 4. alineje 
2. odstavka 9. člena DP NZS izreka denarna kazen 50,00 € in prepoved dostopa do garder ob 
in do uradnega tehni čnega prostora na dveh (2) prvenstvenih tekmah.  
 
 
 
 



 

 
 

Sklep št. 184/14-15 
LJULJDJURAJ DANIJEL (FIZIOTERAPEVT;  NK ROGAŠKA) 
Zoper uradno osebo-fizioterapevta, LJULJDJURAJ Danijela je podana prijava s strani sodnikov in 
delegata zaradi  grobih žalitev in groženj. Uradna oseba je med prvim polčasom bila na tribuni za 
klopjo za rezervne igralce in med trajanjem prvega polčasa grobo žalil sodnike. Z grožnjami in 
žalitvami je nadaljeval po končanem prvem polčasu in ko so se sodniki nahajali pred garderobami. 
Zaradi tega ga je glavni sodnik odstranil s klopi za rezervne igralce. Pred pričetkom drugega 
polčasa je LJULJDJURAJ prišel na klop za rezervne igralce. Ko ga je sodnik tam opazil ga je 
seznanil, da je odstranjen s klopi in ga opozoril, da naj zapusti ograjeni del igrišča. Takrat je 
LJULJDJURAJ poskušal fizično napasti sodnika, vendar se je sodnik odmaknil, da ni prišlo do 
fizičnega kontakta. Po odstranitvi in odhodu z igrišča je izza ograjenega dela nadaljeval z žalitvami, 
grožnjami in poniževanjem sodnikov. Grožnje in žalitve je ponovil po končani tekmi, ko so sodniki 
odhajali v garderobe. 
SKLEP:  Funkcionarju  se na podlagi 6. alineje 2. odstavka  9. člena DP NZS izreka prepoved 
sodelovanja v vseh z nogometom povezanih dejavnosti h za čas treh (3) mesecev t.j. do 
22.07.2015.  
 
 
MML – 14. KROG  19.04.2015  
  NK LAŠKO-PIVOVAR  :  NK ŠMARJE PRI JELŠAH 
 
Sklep št. 185/14-15 
KOZOLE KLEMEN  (61845, NK LAŠKO-PIVOVAR) 
KOZOLE Klemen je bil v 72. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (brezobzirna igra 
in simuliranje). Po izključitvi je igralec zapustil igrišče 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.  
 
 
MML – 14. KROG  19.04.2015  
  NK ŠENTJUR  :  NK ŠOŠTANJ 
 
Sklep št. 186/14-15 
NK ŠOŠTANJ 
Ekipa je na tekmi nastopila z manj kot 11 igralci (ekipa prišla in nastopila le s sedmimi igralci). 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 7. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 30,00 €.  
 
 
MKL – 13. KROG  18.04.2015  
  NK ROGAŠKA  :  NK ZRE ČE 
 
Sklep št. 187/14-15 
NK 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 €.  
 
 
 



 

 
 

1. LMD – 12. KROG  20.04.2015  
  NK RUDAR VELENJE A  :  NK ŠAMPION 
 
Sklep št. 188/14-15 
SMAJLOVIČ DAMIR  (86102, NK RUDAR) 
SMAJLOVIČ Damir je bil v 45. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (2 x 
brezobzirna igra). Po izključitvi je igralec zapustil igrišče 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.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Selim Alič 
                                                                            Disciplinski sodnik MNZ Celje                                                                         
    
 
                                                                        
  
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. 


