
 

 
 

Št. seje: 26/1213 – DS 
Celje, 05.06.2013 
 

ZAPISNIK 
 
26/1213 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v SREDO, 05.06.2013,  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 – 19. KROG  01.06.2013 
  NK VOJNIK    :  NK ROGAŠKA 
 
Sklep št. 144/12-13 
NK VOJNIK 
Ekipa je na tekmi prejela šest (6) javnih opominov. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 8. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 78,00 €. 
 
 
MČL – 19. KROG  02.06.2013 
  NK KRŠKO B    :  KNK ODRED KOZJE 
 
Sklep št. 145/12-13 
NK KRŠKO B 
Ekipa je na tekmi prejela šest (6) javnih opominov. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 8. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 78,00 €. 
 
Sklep št. 146/12-13 
NADAREVIČ ALEN  (34953; NK KRŠKO B) 
NADAREVIČ Alen  je bil v 74. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (2 x brezobzirna 
igra). 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) tekmi. 
 
Sklep št.  147/12-13 
NK KRŠKO B 
Ekipa NK KRŠKO B  je na tekmi nastopila brez trenerja. 
SKLEP: Ekipi se na podlagi 11. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarno kazen 120 €. 
 
MČL – 19. KROG  01.06.2013 
  NK RADEČE    :  NK LAŠKO-PIVOVAR 
 
Sklep št.  148/12-13 
NK LAŠKO-PIVOVAR 
Ekipa NK LAŠKO-PIVOVAR  je na tekmi nastopila brez trenerja z ustrezno licenco. 
SKLEP: Ekipi se na podlagi 11. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarno kazen 120 €. 
 



 

 
 

 
2.LSD-B  18. KROG  31.05.2013 
  NK RADEČE   :  NŠ NK KRŠKO B 
 
Sklep št. 149/12-13 
NK RADEČE 
Ekipa je na tekmi prejela sedem (7) javnih opominov. 
SKLEP:  Ekipi se na podlagi 8. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 91,00 €. 
 
 
Sklep št.  150/12-13 
ŠMID ŽIGA  (78865; NK RADEČE) 
ŠMID Žiga je bil v 58. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (brezobzirna igra in 
ugovarjanje). 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) tekmi. 
 
 
Sklep št.  151/12-13 
ŠAŠIVAREVIČ ERMIN  (sodnik MDNS CELJE) 
Sodnik ŠAŠIVAREVIČ Ermin je bil delegiran na tekmo, ki se je pričela ob 18.00 uri. Sodnik je na 
tekmo prispel ob 17.40 uri. 
SKLEP: Sodnika se na podlagi 9. alineje 24. člena DP NZS preda 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. 


