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ZAPISNIK 
 
 
05/1112 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v torek, 20.09.2011 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: 
 
 
Sklep št. 37/11-12 
KAVČIČ TIM  (87917; NK MU ŠENTJUR) 
Zgoraj navedeni igralec je bil na tekmi 4. kroga  1. LSD, dne 17.09.2011 med ekipama CM CELJE – 
MU ŠENTJUR izključen v 58. minuti zaradi verbalnega konflikta z igralcem nasprotne ekipe in nato še 
odrivanja igralca.. Igralec je po izključitvi športno zapustil igrišče.   
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na 2 (dveh) tekmah. 
 
Sklep št. 38/11-12 
HOSTNIK NEJC  (65494; KNK EKOD KOZJE) 
Zgoraj navedeni igralec je bil na tekmi 4. kroga  MČL, dne 17.09.2011 med ekipama KNK EKOD 
KOZJE – MONS CLAUDIUS izključen v 64. minuti zaradi dveh javnih opominov (2 x brezobzirna igra). 
Igralec je po izključitvi športno zapustil igrišče.   
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na 1 (eni) tekmi. 
 
Sklep št. 39/11-12 
POHAR NIK  (54993; NK RADEČE) 
Zgoraj navedeni igralec je bil na tekmi 4. kroga  MČL, dne 17.09.2011 med ekipama RADEČE – 
ŽALEC izključen v 65. minuti zaradi odrivanja igralca nasprotne ekipe in udarca igralca z nogo v glavo.           
Igralec je po izključitvi in pri odhajanju z igrišča grobo žalil in zmerjal sodnika z neprimernimi 
besedami.   
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na 5 (petih) tekmah. 
 
Sklep št. 40 /11-12 
NK RADEČE 
Zgoraj navedena ekipa je na tekmi 4. kroga MČL dne 17.09.2011 med ekipama NK RADEČE - ŽALEC 
prejela 3 rumene kartone, en rdeči karton, po končani tekmi pa je bila podana prijava zoper 
predstavnika te ekipe in enega igralca. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 8. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 65 €. 
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Sklep št. 41 /11-12 
ZUPANČIČ GORAZD (PREDSTAVNIK NK RADEČE) 
Predstavnik NK Radeče je bil  na tekmi 4. Kroga MČL, ki je bila odigrana dne 17.09.2011 med 
ekipama NK RADEČE – ŽALEC odstranjen s klopi za rezervne igralce zaradi nestrinjanja s sodniškimi 
odločitvami. 
SKLEP: Predstavniku se na podlagi 3. alineje 1. odstavka 9. člena v zvezi s 1. odstavkom 13. člena 
DP NZS izreka denarna kazen 100,00 €. 
 
Sklep št. 42/11-12 
NK ZREČE 
Zgoraj navedena ekipa je slabo organizirala tekmo  4. kroga 1. LSD, ki je bila odigrana dne 
15.09.2011 med ekipama NK ZREČE – NK ŠMARJE. NK ŠMARJE  je zaprosil za prestavitev tekme s 
16.09.2011 na 15.09.2011, kar jim je bilo ob strinjanju domače ekipe tudi ugodeno. Dne 15.09.2011 so 
gostujoči igralci in sodniki ob 16.00 uri prišli na igrišče, domačinov pa ni bilo. Šele na intervencijo vodje 
tekmovanja MNZ Celje je predstavnik domače ekipe zbral igralce in ostale uradne osebe, da se je 
tekma pričela ob 16.45 uri (torej s 45 minutno zamudo) in je bila odigrana. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 18. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 100 €. 
 
Sklep št. 43/11-12 
NK BREŽICE 
Zgoraj navedena ekipa je zamudila na tekmo 1. kroga pokala mladine dne 14.09.2011 med ekipama 
NK KIV VRANSKO – NK BREŽICE in sicer je ekipa prispela na igrišče ob 16.45 uri, tekma pa bi se 
morala začeti ob 16.30 uri. Tako se je tekma pričela ob 17.05 uri in je bila odigrana. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 18. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka OPOMIN. 
 
Sklep št. 44/11-12 
VALENŠEK JAKA  (82593; NK RADEČE) 
Zoper zgoraj navedenega igralca je bila po končani tekmi 4. kroga  MČL, dne 17.09.2011 med 
ekipama RADEČE – ŽALEC podana prijava zaradi groženj igralcu nasprotne ekipe. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep OPOMIN. 
 
Sklep št. 45/11-12 
NK ZREČE 
Zgoraj navedena ekipa ni poslala po redni pošti zapisnikov s tekem 3. kroga MKL z dne 17.09.2011 
med ekipama NK ZREČE – MU ŠENTJUR, zapisnika s tekme 4. kroga 1. LSD z dne 15.09.2011 med 
ekipama ZREČE – ŠMARJE in zapisnika s tekme 4. kroga 2. LSD z dne 18.09.2011 med ekipama 
ZREČE – MONS CLAUDIUS. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 17. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 50 €. 
 
Sklep št. 46/11-12 
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 05.10.2011 v primeru, da do 
takrat ne bo poravnala dolgov. 
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Sklep št. 47/11-12 
NK MU ŠENTJUR 
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 05.10.2011 v primeru, da do 
takrat ne bo poravnala dolgov. 
 
Sklep št. 48/11-12 
NK ŠMARJE PRI JELŠAH 
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 05.10.2011 v primeru, da do 
takrat ne bo poravnala dolgov. 
 
Sklep št. 49/11-12 
NK ROGAŠKA  
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 05.10.2011 v primeru, da do 
takrat ne bo poravnala dolgov. 
 
Sklep št. 50/11-12 
NK KIV VRANSKO  
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 05.10.2011 v primeru, da do 
takrat ne bo poravnala dolgov. 
 
Sklep št. 51/11-12 
KMN NAZARJE GLIN 
Zgoraj navedena ekipa ima odprte postavke – neplačani računi do MNZ Celje. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 35. člena DP NZS izreka SUSPENZ,  od 21.09.2011. 
 
 
                                                                                                    Disciplinski sodnik MNZ Celje 

                                                                                                     Selim ALIČ 
 
 
 

PRAVNI POUK: 
Na podlagi 38. in 39. člena DP ima igralec ali njegov klub pravico v roku treh (3) dni od prejema tega sklepa 
podati pisno pritožbo na izrečeni ukrep. Igralca na podlagi prejetega sklepa o izrečenem ukrepu obvešča klub, kot 
to določa 37. člena DP. 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 prejel igralčev klub.  

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 pritožbene takse je potrebno priložiti k pritožbi. Pritožba ne 
zadrži izvršitve sklepa. 

 


