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ZAPISNIK 
 

08/1011 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v torek, 12.10.2010 in na 
kateri je na podlagi 36. člena Disciplinskega pravilnika NZS (v nadaljevanju DP NZS) 
disciplinski sodnik sprejel in izdal naslednje sklepe: 

 
 

Sklep št. 43-4/10-11 
PAVLOVIČ GVIDO (sodnik) 
Zgoraj navedeni je bil delegiran na tekmo 6. kroga 1. LMD Triglavček, dne 09.10.2010 med ekipama 
KRŠKO A : BREŽICE. Na tekmo ni prispel.  
SKLEP: Funkcionarju se na podlagi 4. alineje 28. člena in v skladu z 6 točko 23. člena DP NZS izreka 
ukrep; uvedba disciplinskega postopka .  

 
 

Sklep št. 44-6/10-11 
KOVAČ JAKA (82899; PIVOVAR) 
Zgoraj navedeni igralec je na tekmi 6. kroga 3. LMD, dne 10.10.2010 med ekipama MONS CLAUDIUS 
(1) : PIVOVAR (1) v 55. minuti prejel rdeči karton zaradi prekrška v čisti situaciji za doseganje zadetka.  
SKLEP: Igralcu se na podlagi 1. alineje 18. člena in v skladu z a2 točko 8. člena DP NZS izreka ukrep 
prepovedi nastopanja na eni (1) tekmi.  
 
 
 

 
Disciplinski sodnik MNZ Celje 

Matjaž Begič, l.r. 
 
 

PRAVNI POUK: 
Na podlagi 38. in 39. člena DP ima igralec ali njegov klub pravico v roku treh (3) dni od prejema tega sklepa 
podati pisno pritožbo na izrečeni ukrep. Igralca na podlagi prejetega sklepa o izrečenem ukrepu obvešča klub, kot 
to določa 37. člena DP. 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 prejel igralčev klub.  

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 pritožbene takse je potrebno priložiti k pritožbi. Pritožba ne 
zadrži izvršitve sklepa. 

 


