
 

 
 

 
Št. seje: 12/1516 – DS 
Celje,  16.11.2015 

 
ZAPISNIK 

 
 
12/1516 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v PONEDELJEK, 16.11.2015,  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 – 08. KROG  07.11.2015 
  KNK ODRED KOZJE  : FOSILUM ŠENTJUR 
 
Sklep št. 115/15-16 
HARTL BLAŽ (27718, KNK ODRED KOZJE) 
HARTL Blaž je bil v 63. minuti tekme izključen zaradi groženj glavnemu sodniku. Po izključitvi je z 
grožnjami nadaljeval.    
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na treh (3) prvenstvenih tekmah.  
 
Sklep št. 116/15-16 
KNK ODRED KOZJE 
Organizator tekme po končani tekmi ni poskrbel, da bi lahko sodniki odšli v garderobne prostore. 
Predsednik KNK Odred Kozje in igralec kluba, ki na tej tekmi ni igral nista dovolila, da sodniki 
odidejo v garderobe dokler  igrišče ne zapustijo vsi igralci z obrazložitvijo, da je to tako po pravilih. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 19. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka opozorilo.  
 
 
MČL – 08. KROG  07.11.2015 
  NK ROGAŠKA  :  NK ŠOŠTANJ 
 
Sklep št. 117/15-16 
NK ŠOŠTANJ 
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 €.  
 
MČL – 08. KROG  07.11.2015 
  NK ŽALEC  : KOVINAR ŠTORE 
 
Sklep št. 118/15-16 
NK ŽALEC 
Organizator tekme ni poskrbel za usposobljeno osebo za pisanje zapisnika zaradi česar so bile 
težave pri pisanju in kasneje pri pošiljanju zapisnika na MNZ Celje. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 19. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka opozorilo.  



 

 
 

MML – 08. KROG  08.11.2015 
  NK BREŽICE 1919  :  MONS CLAUDIUS 
 
Sklep št. 119/15-16 
MONS CLAUDIUS 
Ekipa je na tekmi prejela sedem (7) javnih opominov. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 8. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 70,00 €.  
 
Sklep št. 120/15-16 
POLAJŽER SANDI (90472, MONS CLAUDIUS) 
POLAJŽER Sandi je bil v 68. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (brcanje 
žoge 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. 121/15-16 
POLAJŽER GORAZD (73675, MONS CLAUDIUS) 
POLAJŽER Gorazd je bil v 82. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina 
(medsebojno odrivanje in nešportno obnašanje). 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. 64/15-16/ izreka ukrep prepovedi nastopanja na dveh (2) 
prvenstvenih tekmah.  
 
 
2. LSD – 08. KROG  06.11.2015 
  KNK ODRED KOZJE-NK IMENO  :  ZDRUŽENA SAVINJSKA 
 
 
Sklep št. 122/15-16 
ZDRUŽENA SAVINJSKA 
Ekipa je na tekmi nastopila z manj kot 11-mi igralci (nastopili le z 8-mi igralci). 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 7. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka opozorilo.  
 
 
 
                                                                                   
                                                                                   Selim Alič 
                                                                            Disciplinski sodnik                                                                                             
 
                                                
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. 


