
 

 
 

Št. seje: 20/1314 – DS 
Celje, 14.05.2014 

 
 

ZAPISNIK 
 

 
20/1314 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v SREDO, 14.05.2014,  in na 
kateri je disciplinski sodnik na podlagi 1. odstavka 27. in 29. člena Disciplinskega pravilnika NZS (v 
nadaljevanju DP NZS) in tekmovalnih pravil MNZ Celje v nadaljevanju TPR sprejel in izdal 
naslednje sklepe: 
 
 
MČL  16. KROG 10.05.2014 
  ND MOZIRJE   :  KNK ODRED KOZJE 
 
Sklep št.  120/13-14 
ND MOZIRJE 
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.  121/13-14 
URTELJ TOMAŽ  (55981; ND MOZIRJE) 
URTELJ Tomaž je bil v 85. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (brezobzirna igra in 
brcanje žoge po pisku). Po izključitvi je igrišče zapustil korektno in športno.      
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 
 
MKL  16. KROG 07.05.2014 
  NK LAŠKO-PIVOVAR   :  ND MOZIRJE 
 
Sklep št.  122/13-14 
ZAVOLOVŠEK DENIS  (70722; ND MOZIRJE) 
ZAVOLOVŠEK Denis je bil v 24. minuti tekme izključen zaradi udarjanja nasprotnega igralca z 
dlanjo v predel hrbta potem, ko je nasprotni igralec nad njim storil prekršek. Po izključitvi je igrišče 
zapustil korektno in športno.      
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

1.LSD  17. KROG 05.05.2014 
  NK ŠMARTNO 1928   :  NK CELJE 
 
Sklep št.  123/13-14 
KUNDIH URH  (79559; NK CELJE) 
KUNDIH Urh je bil v 53. minuti tekme izključen zaradi prekrška v čisti situaciji. Po izključitvi je 
igrišče zapustil korektno in športno.      
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 
2.LSD  13. KROG 30.04.2014 
  NK RADEČE   :  KNK ODRED KOZJE 
 
Sklep št.  124/13-14 
LIPEC URBAN  (79078; NK RADEČE) 
LIPEC Urban je bil v 69. minuti tekme izključen zaradi udarjanja nasprotnika z nogo v predel noge 
brez namena igranja z žogo. Po izključitvi je igrišče zapustil korektno in športno. Po končani tekmi 
pa je pristopil do sodnika in mu grozil ter ga žalil z neprimernimi besedami.      
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na šestih (6) zaporednih tekmah. 
 
 
2.LMD  16. KROG 11.05.2014 
  NK ROGAŠKA TSM   :  NK BREŽICE 1919 
 
Sklep št.  125/13-14 
HARTL BOR  (84495; NK ROGAŠKA TSM) 
HARTL Bor je bil v 10. minuti tekme izključen zaradi prekrška v čisti situaciji. Po izključitvi je igrišče 
zapustil korektno in športno. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 
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. 

 
 
  
                                                                                             Selim Alič 
                                                                             Disciplinski sodnik  MNZ Celje 


