
 

 
 

Št. seje: 24/1213 – DS 
Celje, 21.05.2013 

 
ZAPISNIK 

 
 
24/1213 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v  TOREK, 21.05.2013,  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 – 17. KROG  18.05.2013 
  NK RADEČE    :  NK ROGAŠKA 
 
 
Sklep št. 130/12-13 
NK RADEČE 
Ekipa je na tekmi prejela tri (3) javne opomine, odstranjen je bil pomočnik trenerja, po tekmi pa je 
bila podana prijava zoper predsednika kluba. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 8. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 65,00 €. 
 
 
Sklep št. 131/12-13 
RADIČ MIRO  (40002; NK RADEČE) 
RADIČ Miro je bil v 91. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (spotikanje in 
ugovarjanje). Po izključitvi ni takoj zapustil igrišča ampak je ugovarjal na sodnikovo odločitev vse 
do ograjenega dela igrišča. Po tekmi se je igralec delegatu in sodniku opravičil za nešportno 
obnašanje. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na dveh  (2) tekmah. 
 
 
Sklep št. 132/12-13 
KIRBIŠ MATEJ  (C-990; POMOČNIK TRENERJA NK RADEČE) 
Zgoraj navedeni je bil pomočnik trenerja na tekmi. V 91. minuti je glavni sodnik dosodil 11 m za 
gostujočo ekipo zaradi igranja z roko domačega obrambnega igralca v kazenskem prostoru. 
Pomočnik trenerja je ostro in glasno ob robu igrišča protestiral na odločitev glavnega sodnika. Ker 
se na opozorila glavnega sodnika ni umiril in ni  prenehal  z negodovanjem  ga je glavni sodnik 
odstranil s klopi za rezervne igralce. Pomočnik trenerja je športno in brez ugovarjanja zapustil 
igrišče in ograjeni del igrišča. Po končani tekmi se je opravičil delegatu in sodnikom za neprimerno 
vedenje in izrečene besede.  
SKLEP:  Pomočniku trenerja se na podlagi 9. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka 
ukrep denarna kazen 50,00 €. 
 
 
 



 

 
 

 
Sklep št. 133/12-13 
ŽNIDAR SIMON  (PREDSEDNIK NK RADEČE) 
Predsednik NK Radeče Žnidar je celotno tekmo stal  za ograjo igrišča za 2. pomočnikom ter 
negodoval nad njegovimi odločitvami. Po danem zadetku NK RADEČE je za ograjo najdel in  brcnil 
žogo na sredino igrišča. Zaradi tega ga je glavni sodnik opozoril. V 91. minuti igre je prišel v 
ograjeni del igrišča neposredno do 2. pomočnika sodnika in mu zagrozil da ga bo razbil, kaj si misli 
smrkavec, zakaj ni dvignil zastavice in ga žalil. Z igrišča so ga odstranili domači igralci. Po končani 
tekmi je takoj pritekel na igrišče in se najprej zapodil proti pomočniku sodnika. Glavni sodnik je 
pristopil do ŽNIDARJA in  ga miril nakar se je spravil na glavnega sodnika in mu najprej grozil da 
ga bo razbil in komentiral sojenje. Med tem je glavnega sodnika sunkovito z obema rokama sunil v 
predel prsi. Umirili so ga domači igralci in varnostna služba. V dopisu, ki ga je ŽNIDAR poslal na 
MNZ Celje se je za svoje dejanje opravičil. 
SKLEP: Funkcionarju se na podlagi 6. alineje 2. odstavka 9. člena in 1. odstavka 11. člena  DP 
NZS izreka kazen prepovedi sodelovanja v vseh z nogometom povezanih dejavnostih za 
obdobje štirih (4) mesecev t.j. do 21.09.2013. 
 
 
 
MML – 17. KROG  19.05.2013 
  NK KOVINAR ŠTORE    :  NK MONS CLAUDIUS 
 
Sklep št. 134/12-13 
NK MONS CLAUDIUS 
Ekipa je na  tekmo prispela z 10-mi igralci in jo tudi pričela in odigrala z 10-mi igralci. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 7. alineje 49. člena TPR MNZ Celje  izreka denarna kazen 30,00 €. 
 
 
Sklep št. /13512-13 
NK MONS CLAUDIUS 
Ekipa NK MONS CLAUDIUS  je na tekmi nastopila brez prijavljenega trenerja KRAMBERGER 
Blaža. 
SKLEP: Ekipi se na podlagi 11. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarno kazen 120 €. 
 
 
 
2.LSD-A – 16. KROG  17.05.2013 
  NK KOVINAR ŠTORE    :  NK MONS CLAUDIUS 
 
Sklep št. 136/12-13 
NK MONS CLAUDIUS 
Ekipa na  tekmo ni prispela tako, da tekma ni bila odigrana. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 4. alineje 49. člena TPR MNZ Celje  izreka denarna kazen 200,00 €. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2.LSD-A – 16. KROG  17.05.2013 
  KNK ODRED KOZJE    :  NK LAŠKO-PIVOVAR 
 
Sklep št.  137/12-13 
ŠAŠIVAREVIČ ERMIN IN ŽOHAR URBAN (sodnika MDNS CELJE) 
Glavni sodnik ŠAŠIVAREVIČ Ermin in pomočnik sodnika sta bila delegirana na tekmo, ki se je 
pričela ob 17.30 uri. Sodnika sta na tekmo prispela ob 17.25 uri. 
SKLEP: Sodnika se na podlagi 9. alineje 24. člena DP NZS predata v disciplinski postopek 
MDNS Celje. 
 
 
 
 
                                                                  

 Selim Alič 
                                                                   Disciplinski sodnik  MNZ Celje                                                             
 
 
                                                         
PRAVNI POUK: 
Na podlagi 39. člena DP NZS ima igralec/funkcionar  ali njegov klub pravico v roku treh (3) dni od prejema/objave  tega 
sklepa podati pisno pritožbo na izrečeni ukrep. Igralca/funkcionarja 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. 


