
 

 
 

Št. seje: 20/1415 – DS 
Celje, 13.05.2015 

 
ZAPISNIK 

 
 
20/1415 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v SREDO, 13.05.2015,  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 – 15. KROG  09.05.2015  
  KNK ODRED KOZJE  :  NK BREŽICE 1919 
 
Sklep št. 198/14-15 
KNK ODRED KOZJE 
Ekipa je na tekmi prejela šest (6) javnih opominov. 
SKLEP:   Ekipi se na podlagi 8. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 60,00 €.  
 
Sklep št. 199/14-15 
ŠTUS IZTOK (34946, KNK ODRED KOZJE) 
ŠTUS Iztok je bil v 92. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (ugovarjanje in 
brezobzirna igra). Po izključitvi je igrišče zapustil takoj in športno. 
SKLEP:  Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS in ob upoštevanju 
predkaznovanosti (sklep štev. 84/14-15) izreka ukrep prepovedi nastopanja na dveh (2) 
prvenstvenih tekmah.  
 
Sklep št. 200/14-15 
KNK ODRED KOZJE 
Ekipa je slabo organizirala tekmo saj ni zagotovila varnosti sodnikom. Po končani tekmi, ko so 
sodniki odhajali z igrišča v garderobe je do glavnega sodnika prišel gledalec in ga s pestjo udaril v 
trebuh. Zaradi tega je bila potrebna tudi intervencija s strani policije, sodnik je iskal zdravniško 
pomoč v bolnišnici Celje. 
SKLEP:   Na podlagi 16. člena TPR MNZ Celje in 25. člena DP NZS se zoper KNK ODRED KOZJE 
uvede disciplinski postopek. KNK ODRED KOZJE in oba pomo čnika sodnika pozivam, da 
najkasneje do 18.5.2015 pošljejo poro čilo o incidentu na MNZ Celje.  
 
 
1. LMD – 15. KROG  08.05.2015  
  NK ŠMARTNO 1928  : NK BOHOR Č ŠENTJUR 
 
Sklep št. 201/14-15 
NK ŠMARTNO 1928 
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 €.  
 
 



 

 
 

2. LMD-B – 14. KROG  10.05.2015  
  NŠ NK KRŠKO  : KNK ODRED KOZJE 
 
Sklep št. 202/14-15 
ZORENČ ROK  (PREDSTAVNIK;  KNK ODRED KOZJE) 
Predstavnik ekipe ZORENČ Rok je bil v 45. minuti  tekme odstranjen s klopi za rezervne igralce 
zaradi  ugovarjanja in protestiranja na sodniške odločitve. Po odstranitvi je igrišče zapustil takoj in 
športno. 
SKLEP:   Funkcionarju  se na podlagi 9. alineje 47. člena  TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 
50,00 €. 
 
Sklep št. 203/14-15 
KNK ODRED KOZJE 
Ekipa KNK ODRED KOZJE je na tekmi nastopila brez trenerja. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 11. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka ukrep opozorilo.  
 
 
2. LMD-B – 14. KROG  10.05.2015  
  NK IMENO  : NK ROGAŠKA TSM B 
 
Sklep št. 204/14-15 
LIPNIK BENJAMIN  (109776, NK IMENO) 
LIPNIK Benjamin je bil v 56. 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.  
 
Sklep št. 205/14-15 
KAJBA  FREDI  (PREDSTAVNIK; NK IMENO) 
Zoper predstavnika ekipe KAJBA Fredija je glavni sodnik podal prijavo zaradi verbalnega konflikta 
po končani tekmi. 
SKLEP:   Glede na to, da iz poročila o incidentu ni razvidna kršitev, da bi se lahko ukrepalo po DP 
NZS ali TPR MNZ Celje se disciplinski postopek ustavi.                                                                                     
 
 

        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. 


