
 

 
 

Št. seje: 14/1112 – DS 
Celje, 27.03.2012 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
14/1112 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v torek  27.03.2012   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: 
 
 
Sklep št. 95-11-12 
NK KIV VRANSKO 
NK KIV VANSKO  je za tekmovalno sezono 2011/12 prijavil člansko ekipo za nastopanje v 
ligi MNZ Celje. V jesenskem delu sezone 2011/12 je ekipa tudi nastopala v tekmovanju, 
pred pričetkom spomladanskega dela je vodstvo kluba obvestilo MNZ Celje, da ekipa  
odstopa od tekmovanja. 
SKLEP: Ekipi se na podlagi 16. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarno kazen v 
višini 500,00 €. 
 
 
MČL – 11. KROG  24.03.2012 
  NK MONS CLAUDIUS : KNK EKOD KOZJE 
 
Sklep št.  96/11-12 
MOŠKON MATIC  (49078; KNK EKOD KOZJE) 
MOŠKON Matic je bil v 50. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (namerno 
igranje z roko in brezobzirna igra). Po izključitvi je igralec igrišče zapustil športno in 
korektno. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep 
prepovedi nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
 
MČL – 11. KROG  24.03.2012 
  NK ŽALEC : NK RADEČE 
 
Sklep št.   97 /11-12 
NK ŽALEC 
Ekipa je slabo organizirala tekmo 11. kroga MČL dne 24.03.2012 med ekipama NK ŽALEC 
– NK RADEČE, saj ni bilo dovolj tople vode za gostujoče igralce. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 1. alineje 1. odstavka 9. Člena DP NZS izreka OPOZORILO. 
 
 



 

 
 

Sklep št.   98 /11-12 
NK RADEČE 
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.   99 /11-12 
SOTLAR DEJAN  (15735; NK RADEČE) 
SOTLAR Dejan je bil v 38. minuti tekme izključen zaradi prekrška v čisti situaciji. Po 
izključitvi je igralec igrišče zapustil športno in korektno. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep 
prepovedi nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
 
Sklep št.   100/11-12 
RACMAN SAŠO  (82590; NK RADEČE) 
RACMAN Sašo je bil v 61. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (2 x 
brezobzirna igra). Po izključitvi je igralec igrišče zapustil športno in korektno. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep 
prepovedi nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
 
Sklep št.  101/11-12 
SAVIČ GORAN  (TRENER NK RADEČE) 
Zgoraj navedeni trener je bil v 38. minuti tekme 11. kroga MČL, ki je bila odigrana dne 
24.03.2012 med ekipama NK ŽALEC – NK RADEČE odstranjen s klopi zaradi 
negodovanja in nestrinjanja s sodniškimi odločitvami. Igrišče je športno zapustil. 
SKLEP: Trenerju se na podlagi 9. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka ukrep denarna 
kazen v višini 50,00 €. 
 
 
Sklep št.  102/11-12 
ŽNIDAR SIMON  ( NK RADEČE) 
ŽNIDAR Simon – predsednik NK Radeče je bil na tekmi 11. kroga MČL med ekipama NK 
ŽALEC – NK RADEČE kot gledalec. Med polčasoma je pristopil do sodnikov in jih žalil z 
neprimernimi besedami. Žaljivke je ponovil tudi po tekmi ter od delegata zahteval, da 
napiše prijavo, izjavo in pritožbo.  
SKLEP: Funkcionarju se na podlagi 1. alineje 1. odstavka 9. člena DP NZS izreka 
OPOZORILO. 
 
 
 
 
 



 

 
 

MČL – 11. KROG  24.03.2012 
  NK ROGAŠKA CRYSTAL : NK VOJNIK 
 
Sklep št.   103/11-12 
NK ROGAŠKA CRYSTAL 
Ekipa je na tekmi prejela šest (6) javnih opominov. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 8. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 
78,00 €. 
 
Sklep št. 104/11-12 
TADINA IZTOK  (11749; ROGAŠKA CRYSTAL) 
TADINA Iztok je bil v 72. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (2 x 
brezobzirna igra). Po izključitvi je igralec igrišče zapustil športno in korektno. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep 
prepovedi nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
Sklep št.  105/11-12 
DROFENIK DARIO  (48715; ROGAŠKA CRYSTAL) 
DROFENIK Dario je bil v 82. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov 
(brezobzirna igra in protestiranje-ugovarjanje na sodnikovo odločitev). Po izključitvi se je 
igralec vedel nešportno ter grozil sodniku. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep 
prepovedi nastopanja na  dveh  (2) tekmah. 
 
Sklep št.  106/11-12 
NK VOJNIK 
Ekipa je na tekmi prejela šest (6) javnih opominov. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 8. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 
78,00 €. 
 
Sklep št. 107/11-12 
KOMPAN ŽIGA  (48675; VOJNIK) 
KOMPAN Žiga je bil v 89. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (brezobzirna 
igra in oviranje izvedbe prostega udarca). Po izključitvi je igralec igrišče zapustil športno in 
korektno. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep 
prepovedi nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MML – 11. KROG  25.03.2012 
NK MONS CLAUDIUS : NK KOVINAR ŠTORE 

 
 
Sklep št.   108/11-12 
VUJIČIČ LAZAR  (67134; KOVINAR ŠTORE) 
VUJIČIČ Lazar je bil v 58. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (namerno 
igranje z roko in vlečenje). Po izključitvi je igralec igrišče zapustil športno in korektno. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep 
prepovedi nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
 
2. LSD – 11. KROG  23.03.2012 
  NK MONS CLAUDIUS : NK KIV VRANSKO 
 
 
Sklep št.   109/11-12 
KAMENŠEK  ALJAŽ  (72352; MONS CLAUDIUS) 
KAMENŠEK Aljaž je bil v 18. minuti tekme izključen zaradi prekrška v čisti situaciji.              
Po izključitvi je igralec igrišče zapustil športno in korektno. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep 
prepovedi nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
 
2. LSD – 11. KROG  23.03.2012 
  NŠ NK KRŠKO B : NK LJUBNO 
 
Sklep št.    110/11-12 
KLADNIK  ŽAN  (80097; LJUBNO) 
KLADNIK Žan je bil v 53. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (2 x 
brezobzirna igra). Po izključitvi je igralec igrišče zapustil nešportno saj je proti gledalcem 
pokazal iztegnjen sredinec nato še palec roke. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep 
prepovedi nastopanja na dveh (2) tekmah. 
 
 
2. LSD – 11. KROG  23.03.2012 
  NK ŠOŠTANJ : NK PIVOVAR 
 
Sklep št.   111/11-12 
KAVNIK  JANI  (78508; ŠOŠTANJ) 
KAVNIK Jani je bil v 68. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (2 x 
ugovarjanje-protestiranje). Po izključitvi je igralec igrišče zapustil športno in korektno. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep 
prepovedi nastopanja na eni (1) tekmi. 



 

 
 

2. LMD – 11. KROG  25.03.2012 
  NK MOZIRJE : ŠD IMENO 
 
Sklep št.   112/11-12 
ACMAN  ALEN  (80002; MOZIRJE) 
ACMAN Alen je bil v 59. minuti tekme izključen zaradi grobega starta nad igralcem 
nasprotne ekipe. Po izključitvi je igralec igrišče zapustil športno in korektno ter se opravičil 
igralcu in sodniku. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep 
prepovedi nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
 
                                                                                                  
                                                                                   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 400 €. Dokazilo o plačani pritožbeni  taksi je potrebno priložiti k pritožbi. Pritožba ne zadrži 
izvršitve kazni. 

 


