
 

 
 

 
Št. seje: 18/1516 – DS 
Celje,  10.05.2016 

 
 

ZAPISNIK 
 
 
 
18/1516 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v TOREK, 10.05.2016,  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 – 14. KROG  08.05.2016 
  ZREČE  : NK ROGAŠKA  
 
 
Sklep št. 139/15-16 
ZREČE 
Ekipa je na tekmi prejela štiri (4) javne opomine, zoper enega igralca pa je bila podana prijava. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 8. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 50,00 €. 
 
 
Sklep št. 140/15-16 
BOČEK  ANDRAŽ (61832, ZREČE) 
BOČEK Andraž je po končani tekmi ko so sodniki prihajali z igrišča in odhajali proti garderobam 
pristopil do glavnega sodnika in ga s komolcem nešportno odrinil v telo in odšel v garderobne 
prostore.   
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na dveh (2) prvenstvenih tekmah. 
 
 
Sklep št. 141/15-16 
NK ROGAŠKA 
Ekipa je na tekmi prejela šest (6) javnih opominov. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 8. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 60,00 €. 
 
 
Sklep št. 142/15-16 
GROŠIČ ALEŠ (56705, NK ROGAŠKA) 
GROŠIČ Aleš je bil v 92. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (brezobzirna igra 
in ugovarjanje). 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. 



 

 
 

MČL – 14. KROG  07.05.2016 
  NK VOJNIK  : ND MOZIRJE 
 
Sklep št. 143/15-16 
NK VOJNIK 
Ekipa na tekmi ni zagotovila osebe za nudenje zdravniške pomoči oz. oseba prijavljena, kot maser 
na tekmo ni prišla. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 1. alineje 9. člena in v povezavi z 10. alinejo 25. člena DP NZS  
izreka opozorilo. 
 
 
1.LSD – 15. KROG  06.05.2016 
  DRAVINJA  : FOSILUM ŠENTJUR 
 
Sklep št. 144/15-16 
OSET NEJC (88431, FOSILUM ŠENTJUR) 
OSET Nejc je bil v 49. minuti tekme izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za doseganje zadetka. 
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. 
 
 
1. LSD – 15. KROG 06.05.2016 
  NK BREŽICE 1919 : ND MOZIRJE 
 
Sklep št. 145/15-16 
NK BREŽICE 1919 
Predstavnik ekipe NK Brežice 1919 ni sporočil rezultata tekme in ni poslal zapisnika po elektronski 
pošti. 
SKLEP: Ekipi se na podlagi 18. alineje 47. člena TPR MNZ Celje in ob upoštevanju 
predkaznovanosti (sklep štev. 35/15-16) izreka denarna kazen 50,00 €. 
 
 
1. LMD – 14. KROG 08.05.2016 
  NK ŽALEC A : DRAVINJA 
 
Sklep št. 146/15-16 
VIVOD ANDRAŽ (90419, DRAVINJA) 
VIVOD Andraž je bil v 59. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (izguba 
igralnega časa 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. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

1. LMD – 14. KROG 08.05.2016 
  NŠ NK KRŠKO A : NK CELJE A 
 
Sklep št. 147/15-16 
NŠ NK KRŠKO A 
Predstavnik ekipe NŠ NK Krško po tekmi ni sporočil rezultata in ni poslal zapisnika po elektronski 
pošti. 
SKLEP: Ekipi se na podlagi 18. alineje 47. člena TPR MNZ Celje in ob upoštevanju 
predkaznovanosti (sklep štev. 17/15-16) izreka denarno kazen 50,00 €. 
 
 
2LMD – B  14. KROG  08.05.2016 
  NŠ NK KRŠKO B  :  NK RADE ČE 
 
Sklep št. 148/15-16 
NŠ NK KRŠKO B 
Predstavnik ekipe NŠ NK Krško B ni takoj po končani tekmi sporočil rezultata in ni poslal zapisnika 
po elektronski pošti. 
SKLEP: Ekipi se na podlagi 18. alineje 47. člena TPR MNZ Celje in ob upoštevanju 
predkaznovanosti (sklep štev. 39/15-16 izreka denarna kazen 50,00 €. 
 
 
MLAJŠI CICIBANI – U9   
  TURNIR V BREŽICAH 
 
Sklep št. 149/15-16 
NK ROGAŠKA 
Ekipa ni prišla na turnir. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 6. 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. 


