
 

 
 

Št. seje: 17/1112 – DS 
Celje, 24.04.2012 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
17/1112 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v TOREK  24.04.2012,   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: 
 
 
MČL – 14. KROG  21.04.2012 
  NK VOJNIK  : NK MONS CLAUDIUS 
 
Sklep št.  123/11-12 
NK VOJNIK 
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.  124/11-12 
NK VOJNIK 
Ekipa je slabo organizirala tekmo 14. kroga MČL dne 21.04.2012 med ekipama NK 
VOJNIK – NK MONS CLAUDIUS, saj ni bilo dovolj tople vode za gostujoče igralce in 
sodnike. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 1. alineje 1. Odstavka 9. Člena DP NZS izreka OPOZORILO. 
 
 
MČL – 14. KROG  22.04.2012 
  KNK EKOD KOZJE  : NK PIVOVAR 
 
Sklep št.  125/11-12 
BIDAR ERIK  (50848; KNK EKOD KOZJE) 
BIDAR Erik je bil v 72. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (2 x 
brezobzirna igra). Po izključitvi je igralec igrišče zapustil športno. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep 
prepovedi nastopanja na  eni (1) tekmi. 
 
 
 
 
 



 

 
 

MKL – 11. KROG  21.04.2012 
NK ŠMARJE PRI JELŠAH : NK MU ŠENTJUR 

 
Sklep št.  126/11-12 
NK MU ŠENTJUR 
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.   127/11-12 
LAVBIČ AMADEJ  (69606; NK MU ŠENTJUR) 
LAVBIČ Amadej  je bil v 75. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (2 x 
brezobzirna igra). Po izključitvi je igralec igrišče zapustil športno. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep 
prepovedi nastopanja na  eni (1) tekmi. 
 
 

1. LMD – 15. KROG  22.04.2012 
NK BREŽICE : NK RUDAR VELENJE A 

 
Sklep št.   128/11-12 
MELANŠEK TIT  (74899; NK RUDAR VELENJE A) 
MELANŠEK Tit  je bil v 19. minuti tekme izključen zaradi grobega prekrška nad nasprotnim 
igralcem. Po izključitvi je igralec igrišče zapustil nekorektno saj je ob odhajanju izrekel več 
neprimernih besed in kletvic. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep 
prepovedi nastopanja na treh (3) tekmah. 
 
 
Sklep št.  129/11-12 
VUKOSAVLJEVIČ LUKA  (B-1003; TRENER NK BREŽICE) 
Zgoraj navedeni trener je bil v 19. minuti tekme odstranjen zaradi negodovanja in 
nestrinjanja s sodniškimi odločitvami. Po tekmi se je za svoje dejanje sodnikoma opravičil. 
SKLEP: Trenerju se na podlagi 9. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka ukrep denarna 
kazen 50,00 €. 
 
 
SKLEPI ZA DRUGE KRŠITVE 
 
Sklep št.  130/11-12 
NK MONS CLAUDIUS 
Zgoraj navedena ekipa ima odprte postavke – neplačani stroški do uradnih oseb. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 35. člena DP NZS izreka SUSPENZ od 25.04.2012 naprej in 
dokler ekipa ne poravna dolgov. 
 
 



 

 
 

Sklep št. 131, 132/11-12 
VOZLIČ DARKO IN KROG BORUT (sodnika MDNS CELJE) 
Sodnika VOZLIČ Darko in KROG Borut sta bila delegirana na tekmo 15. kroga 1. LMD v 
Brežice dne 22.04.2012 med ekipama NK BREŽICE – NK RUDAR VELENJE A. Sodnika 
pred pričetkom tekme nista pregledala prijav ekip za tekmo in športnih izkaznic, prav tako 
nista opravila identifikacije igralcev oz. nista ravnala v skladu z drugim odstavkom 22. 
člena Tekmovalnih pravil MNZ Celje, po tekmi v zapisnik nista vpisala izrečenih 
disciplinskih ukrepov. 
SKLEP:  Sodnika se na podlagi 9. alineje 24. člena DP NZS preda v disciplinski 
postopek. 
 
                                                                                                 
Sklep št.  133/11-12 
NK HRASTNIK 
Predstavnik ekipe NK HRASTNIK po končani tekmi 8. Kroga MC in SC/A, ki je bila 
odigrana dne 14.04.2012 med ekipama NK HRASTNIK – NK RUDAR po redni pošti ni 
poslal zapisnika na MNZ Celje. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 17. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 
50,00 €. 
   
                                                                        
                                                                                   Selim Alič 
                                                                         Disciplinski sodnik MNZ                                                   
                                                                                      
 
 
 
 
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. 

 


