
 

 
 

 
Št. seje: 13/1415 – DS 
Celje, 12.11.2014 
 

 
 

ZAPISNIK 
 
 
13/1415 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v SREDO, 12.11.2014,  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 – 03. KROG  08.11.2014  
  NK ZREČE  :  NK BREŽICE 1919 
 
Sklep št. 135/14-15 
NK BREŽCE 1919 
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 €.  
 
 
2LSD –  10. KROG  07.11.2014  
  NK MONS CLAUDIUS  :  NK ZRE ČE 
 
Sklep št. 136/14-15 
POLAJŽER RENATO (90471, NK MONS CLAUDIUS) 
POLAJŽER Renato je bil v 70. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (2 x 
slačenje dresa po doseženem zadetku). 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.  
 
 
2LMD-A –  03. KROG  09.11.2014  
  NK RUDAR VELENJE A  :  NK ŠOŠTANJ 
 
Sklep št. 137/14-15 
VIDETIĆ ALJOŠA (105555, NK RUDAR) 
VIDETIĆ Aljoša je bil v 11. minuti tekme izključen zaradi preprečitve doseganja zadetka z roko. 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.  
    
 
 



 

 
 

Sklep št. 138/14-15 
NK MONS CLAUDIUS 
Zgoraj navedena ekipa ima odprte postavke do uradnih oseb, ki pa jih kljub pisnemu opozorilu ni 
poravnala. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi  36. člena DP NZS izreka SUSPENZ od 12.11.2014 naprej  in dokler 
ekipa ne poravna dolgov. 
 
Sklep št. 139/14-15 
NK ŠMARJE 
Zgoraj navedena ekipa ima odprte postavke do uradnih oseb, ki pa jih kljub pisnemu opozorilu ni 
poravnala. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi  36. člena DP NZS izreka SUSPENZ od 12.11.2014 naprej  in dokler 
ekipa ne poravna dolgov. 
                                                     
 
     
                                                                                   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. 


