
 

 
 

Št. seje: 06/1314 – DS 
Celje, 02.10.2013 

ZAPISNIK 
 
06/1314 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v SREDO, 02.10.2013,  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  06. KROG 28.09.2013 
  NK RADEČE  :  NK ROGAŠKA 
 
Sklep št. 40/13-14 
NK ROGAŠKA 
Predstavnik ekipe NK Rogaška je za tekmo prijavil igralca, ki je tudi nastopil na tekmi in sicer 
PAŽON Mitja, ki te pravice ni imel. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 12. alineje, 25. člena DP NZS v skladu s 3. alinejo, 1. odstavka,  9. 
člena DP NZS izreka OPOZORILO. 
 
Sklep št. 41/13-14 
PAŽON MITJA  (53005; NK ROGAŠKA) 
PAŽON Mitja je nastopil na navedeni tekmi, kljub temu, da ni imel pravice nastopa. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 1. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep OPOMIN. 
 
Sklep št. 42/13-14 
GALUN MILAN  (DELEGAT MNZ CELJE) 
GALUN Milan je opravljal naloge delegata na navedeni tekmi. Na tekmi je dovolil nastop igralcu NK 
Rogaška,  PAŽON Mitji, kljub temu, da ni imel pravice nastopa. 
SKLEP: Funkcionarju se na podlagi 6. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep 
Prepovedi sodelovanja v vseh z nogometom povezanih dejavnostih za dobo enega (1) 
meseca t.j. do 02.11.2013. 
 
 
PML  02. KROG 25.09.2013 
  NK ŠENTJUR  :  NK LAŠKO-PIVOVAR 
 
Sklep št. 43/13-14 
ZDOLŠEK BLAŽ  (72109; NK ŠENTJUR) 
ZDOLŠEK Blaž je bil v 93. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (vlečenje in 
brezobzirna igra). Po izključitvi je igrišče zapustil športno.        . 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na eni  (1) pokalni  tekmi. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3. LMD-B  05. KROG 29.09.2013 
  NK RUDAR :  NK SEVNICA-FENIX 
 
Sklep št. 44/13-14 
NK SEVNICA-FENIX 
Trener NK Sevnica-Fenix  je za tekmo 3. LMD dne 29.09.2013 med ekipama NK RUDAR 
VELENJE - NK SEVNICA-FENIX, prijavil igralca (PRIJATELJ Tilen), ki ni  imel pravice nastopa na 
tekmi. 
SKLEP: Ekipi se na podlagi 25. člena v zvezi s členom 9, odstavek 1, alineja 3, DP NZS izreka 
UKOR. 
 
Sklep št. 45/13-14 
RADUSINOVIČ DAVORIN (sodnik MDNS CELJE) 
Na tekmi 5. kroga 3. LMD, dne 29.09.2013 med ekipama NK RUDAR - NK SEVNICA-FENIX, je 
RADUSINOVIČ opravljal funkcijo glavnega sodnika. Pred pričetkom tekme ni opravil identifikacije 
igralcev in je igralcu NK SEVNICA-FENIX (PRIJATELJ Tilen) dovolil, da je nastopil na tekmi, kljub 
temu, da ni imel pravice nastopa. 
SKLEP: Sodnika se na podlagi 9. alineje 24. člena DP NZS preda v disciplinski postopek MDNS 
Celje. 
 
 
 ALSC  05. KROG 28.09.2013 
  NŠ NK KRŠKO  :  NK ŠMARJE PRI JELŠAH 
                                                                              
Sklep št. 46/13-14 
NŠ NK KRŠKO 
Predstavnik NŠ NK Krško ni takoj po končani tekmi poslal zapisnika po elektronski pošti na MNZ 
Celje. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 1. alineje, 1. odstavka, 9. člena DP NZS izreka OPOZORILO. 
 
 
Sklep št. 47/13-14 
NK MONS CLAUDIUS 
Zgoraj navedena ekipa ima odprte postavke do uradnih oseb, ki pa jih kljub pisnemu opozorilu, da 
stroške poravnajo do 01.10.2013 stroškov ni poravnala. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi  35. člena DP NZS izreka SUSPENZ od  03.10.2013 naprej  in dokler 
ekipa ne poravna obveznosti. 
 
 
 
 
 
  
                                                                                     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. 

Na sklep o suspenzu pritožba ni dovoljena. 


