
 

 
 

 
Št. seje: 10/1415 – DS 
Celje, 22.10.2014 
 

ZAPISNIK 
 
 
10/1415 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v SREDO, 22.10.2014,  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 – 08. KROG  18.10.2014  
  NK VOJNIK  :  KNK ODRED KOZJE 
 
Sklep št. 109/14-15 
KNK ODRED KOZJE 
Ekipa je zamudila oz. niso pravočasno prišli na štadion in niso pravočasno oddali prijave ekipe za 
tekmo in izkaznice.  
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 17. člena TPR MNZ Celje izreka opozorilo.  
 
Sklep št. 110/14-15 
NK VOJNIK 
Ekipa je na tekmi prejela štiri (4) javne opomine, s klopi za rezervne igralce pa je bil odstranjen 
trener. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 8. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 50,00 €.  
 
Sklep št. 111/14-15 
SAVIČ GORAN (TRENER B-480;  NK VOJNIK) 
Trener SAVIČ Goran  je bil v 35. minuti  tekme odstranjen s klopi za rezervne igralce zaradi  
komentiranja na sodniške odločitve. Po odstranitvi je z neprimernim komentiranjem nadaljeval tudi 
izza ograjenega dela igrišča. 
SKLEP:  Funkcionarju  se na podlagi 9. alineje 1. odstavka 47. člena TPR MNZ Celje izreka 
denarna kazen 50,00 €.  
 
Sklep št. 112/14-15 
SPASIĆ ALEKSANDAR (103722, NK VOJNIK) 
SPASIĆ Aleksandar je bil v 40. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina 
(medsebojno odrivanje in spotikanje). Po izključitvi je igrišče zapustil športno in takoj. 
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi 
nastopanja na eni (1) prvenstveni tekmi.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MML – 08. KROG  19.10.2014  
  NK ŠOŠTANJ  :  NK LAŠKO-PIVOVAR 
 
Sklep št. 113/14-15 
NK ŠOŠTANJ 
Ekipa je na tekmi prejela pet (5) javnih opominov. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 8. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 50,00 €.  
 
Sklep št. 114/14-15 
KAVNIK JANI (78508, NK ŠOŠTANJ) 
KAVNIK Jani je bil v 60. minuti tekme izključen zaradi žalitev sodnika. 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  treh (3) prvenstvenih tekmah.  
 
 
 
                                                                     
                                                                                   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. 


