
 

 
 

Št. seje: 19/1112 – DS 
Celje, 09.05.2012 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
19/1112 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v SREDO  09.05.2012,   in na 
kateri je na podlagi 1. odstavka 27. in 29. člena Disciplinskega pravilnika NZS (v nadaljevanju DP 
NZS) disciplinski sodnik sprejel in izdal naslednje sklepe: 
 
 
MČL – 16. KROG  05.05.2012 
  KNK EKOD KOZJE  : NK ŽALEC 
 
Sklep št.  140/11-12 
KNK EKOD KOZJE 
Ekipa je izostala s tekme oz. niso uspeli zagotoviti zadostno število igralcev zato tekma ni bila 
odigrana. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 1. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 500,00 €. 
 
 
MML – 16. KROG  06.05.2012 
  NK KIV VRANSKO  : NK KOVINAR ŠTORE 
 
Sklep št.  141/11-12 
NK KIV VRANSKO 
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.  142/11-12 
PIKL MARTIN  (60965; NK KIV VRANSKO) 
PIKL Martin je bil v 85. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (2 x brezobzirna igra). 
Po izključitvi je igralec igrišče zapustil nešportno, saj je pri odhajanju slekel dres.  
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
 
MML – 16. KROG  06.05.2012 
  NK ROGAŠKA CRYSTAL  : NK ZREČE 
 
Sklep št.  143/11-12 
NK ROGAŠKA CRYSTAL 
Ekipa je na tekmi prejela osem (8) javnih opominov in prijava igralca. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 8. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 117,00 €. 
 
 
 



 

 
 

Sklep št. 144/11-12 
NK ROGAŠKA CRYSTAL 
Igralci navedene ekipe so v 73. minuti tekme protestirali na odločitve sodnika in ga obkolili ter 
hoteli z njim fizično obračunati ter mu grozili, da živ ne bo odšel iz Rogaške Slatine. Fizično 
obračunavanje sta preprečila trener domače ekipe in predsednik kluba tako, da sta igralce mirila in 
odstranjevala od glavnega sodnika. Zaradi ogroženosti sodnika in iz varnostnih razlogov sodnik 
tekme ni mogel nadaljevati ter jo v 73. minuti prekinil. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 15. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 250,00 €. 
 
 
Sklep št. 145/11-12 
NK ROGAŠKA CRYSTAL 
Domačin NK Rogaška Crystal je slabo organizirala tekmo, saj niso zagotovili varnostne službe oz. 
dovolj rediteljev, da bi le-ti zagotovili varnost sodnikom po prekinitvi tekme in pri odhajanju 
sodnikov v garderobe. Prav tako reditelji niso zagotovili varnosti sodnikom pri odhajanju le-teh iz 
območja športnega parka saj so navijači obkolili sodnike, eden izmed navijačev je glavnega 
sodnika močno prijel za roko in ga   vlekel za obleko ter hotel z njim fizično obračunati, kar so mu 
preprečili predsednik kluba, pomočniki sodnika in delegat tekme. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 18. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 100,00 €. 
 
 
Sklep št.  146/11-12 
VERBEK ROBERT  (52640; NK ROGAŠKA CRYSTAL) 
VERBEK Robert je bil v 27. minuti tekme izključen zaradi žalitev in groženj glavnemu sodniku. Po 
izključitvi je igralec igrišče zapustil nešportno, saj je pri odhajanju sodniku grozil in odšel za 
ograjeni del igrišča, kjer je nadaljeval z grožnjami in žalitvami sodnika.  
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na štirih (4) tekmah. 
 
 
Sklep št.  147/11-12 
VOUK KRISTJAN  (52641; NK ROGAŠKA CRYSTAL) 
VOUK Kristjan je bil v 57. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (ugovarjanje in 
brezobzirna igra). Po izključitvi je igralec igrišče zapustil športno. Ko  je sodnik tekmo v 73. minuti 
prekinil je igralec pritekel na igrišče in želel s sodnikom fizično obračunati, kar so mu preprečili 
soigralci, predsednik kluba in trener. Pri odhajanju sodnika v garderobo je igralec pristopil do 
glavnega sodnika in z ramo udaril glavnega sodnika v ramo ter pljunil na tla proti sodniku. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena in 10. člena DP NZS izreka ukrep 
prepovedi nastopanja za čas treh (3) mesecev. 
 
 
Sklep št.  148/11-12 
PEČEK MARKO  (59780; NK ROGAŠKA CRYSTAL) 
PEČEK Marko je bil v 70. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (2 x ugovarjanje, 
protestiranje). Po izključitvi je igralec igrišče zapustil nešportno saj je z neprimernimi besedami žalil  
sodnika in mu grozil.  
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja za na štirih (4) tekmah. 
 



 

 
 

 
Sklep št.  149/11-12 
KIDRIČ TOMAŽ  (53304; NK ROGAŠKA CRYSTAL) 
KIDRIČ Tomaž je bil v 70. minuti tekme izključen, ker je močno brcnil žogo proti tribuni in slekel 
dres ter soigralce pozival k odhodu z igrišča. Ob tem je tudi grobo žalil sodnika. Po prekinitvi tekme 
je igralec na poti proti slačilnicam pristopil do glavnega sodnika in ga z ramo udaril v predel 
ramena. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena in 10. člena DP NZS izreka ukrep 
prepovedi nastopanja za čas treh (3) mesecev. 
 
 
Sklep št. 150/11-12 
AMBROŽIČ PATRIK  (60427; NK ROGAŠKA CRYSTAL) 
AMBROŽIČ Patrik je kot rezervni igralec v 73. minuti tekme potem, ko je sodnik tekmo prekinil 
pritekel s klopi za rezervne igralce na igrišče do glavnega sodnika in ga z rokami močno in nasilno 
porinil v hrbet. Ko se je glavni sodnik obrnil ga je isti igralec še enkrat močno z rokami porinil v prsi. 
Ves čas  je sodnika žalil in mu grozil, nadaljnje pretepanje oz. kršitev sta mu preprečila trener in 
predsednik kluba tako, da sta ga odstranila od sodnika.  
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena in 10. člena  DP NZS izreka ukrep 
prepovedi nastopanja za čas enega (1) leta. 
 
 
Sklep št. 151/11-12 
KOVAČ JURE IN ŠEPEC  ANŽE (sodnika MDNS CELJE) 
Sodnika KOVAČ Jure in ŠEPEC Anže sta bila delegirana na tekmo 15. kroga 1. LSD v Šmarje pri 
Jelšah dne 04.05.2012 ob 16.30 uri med ekipama NK ŠMARJE PRI JELŠAH – NK ŠAMPION 
CELJE. Sodnika sta na delegirano tekmo prišla ob 16.08 uri (zamudila 23 minut).  
SKLEP:  Sodnika se na podlagi 9. alineje 24. člena DP NZS preda v disciplinski postopek. 
   
 
 
 
                                                                        
                                                                                   Selim Alič 
                                                                         Disciplinski sodnik MNZ                                                                  
                                                                             
 
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. 


