
 

 
 

Št. seje: 21/1415 – DS 
Celje, 20.05.2015 

 
 

ZAPISNIK 
 
 
 
21/1415 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v SREDO, 20.05.2015,  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: 
 
 
ZAOSTALI PRIMER 20. SEJE: 
MČL – 15. KROG  09.05.2015  
  KNK ODRED KOZJE  :  NK BREŽICE 1919 
 
 
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. 
 
Po podrobni preučitvi prejetih pisnih poročilih od predstavnika KNK ODRED KOZJE, sodnikov in 
drugih prič  tekme je disciplinski sodnik sprejel naslednji sklep: 
 
Sklep št. 200-1/14-15 
KNK ODRED KOZJE 
Ekipa je slabo organizirala tekmo, saj niso zagotovili dovolj rediteljev, ki bi zagotovili varnost 
sodnikov tekme. Pri odhajanju sodnikov z igrišča v garderobe je do glavnega sodnika prišel navijač 
in ga s pestjo udaril v predel trebuha. To dejanje se po disciplinskem pravilniku NZS  šteje, kot 
hujši prekršek organizatorja tekme, saj je organizator po veljavnih predpisih NZS in MNZ Celje 
dolžan zagotoviti varnost vsem igralcem in uradnim osebam in sicer pred, med in po končani tekmi 
oz. do odhoda igralcev nasprotne ekipe in uradnih oseb. 
SKLEP:   Ekipi se na podlagi 5. alineje 25. člena in v zvezi s 1. alinejo 13. člena DP NZS izreka 
denarna kazen 200,00 €.  
 
 
 
 
 



 

 
 

MML  – 18. KROG  17.05.2015  
  NK ŽALEC  : NK ŠOŠTANJ 
 
Sklep št. 206/14-15 
NK ŠOŠTANJ 
Ekipa  NK ŠOŠTANJ ni  prišla na tekmo zato tekma ni bila odigrana. 
SKLEP: Ekipi se na podlagi 2. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 200,00 €.  
 
 
1. LSD – 16. KROG  15.05.2015  
  NK BOHORČ ŠENTJUR  : NK ŠMARJE PRI JELŠAH 
 
Sklep št.  207/14-15 
ŠOLINC ALEN  (92945, NK BOHORČ ŠENTJUR) 
ŠOLINC Alen je bil v 32. minuti tekme izključen zaradi namernega udarjanja nasprotnika s 
podplatom v koleno potem, ko je bil nad njim storjen prekršek. Po izključitvi je odšel takoj in 
športno. Nasprotni igralec pa je s tekmo nadaljeval. 
SKLEP:  Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na dveh (2) prvenstvenih tekmah.  
 
 
 
 

        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. 


