Celje, 23.10.2019

Zapisnik
10/1920 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v sredo, 23. oktobra 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Medobčinska članska liga - Golgeter 19/20, 8. krog
NK Žalec - Mons Claudius, 19.10.2019
Sklep št. 89/19-20
FELICIJAN BRUNO (58875; NK ŽALEC)
FELICIJAN Bruno je bil v 54. minuti tekme izključen zaradi prekrška v čisti priložnosti za doseganje zadetka. Po izključitvi je igrišče zapustil takoj in
športno.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 5/1-b in 8/1-d člena DP NZS in v skladu s točko I.G..1 Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig
NZS izreka ukrep prepovedi nastopanja na eni (1) tekmi.

NK Ljubno ob Savinji - NK Laško, 19.10.2019
Sklep št. 90/19-20
AJNIK MATIC (79652; NK LJUBNO OB SAVINJI)
AJNIK Matic je bil v 82. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (brezobzirna igra in odrivanje nasprotnika).Po izključitvi je igrišče
zapustil takoj in športno.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 5/1-a in 8/1-d člena DP NZS in v skladu s točko I.G..2 Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig
NZS izreka ukrep prepovedi nastopanja na eni (1) tekmi.

Sklep št. 91/19-20
SLATINŠEK BLAŽ (62580; NK LJUBNO OB SAVINJI)
SLATINŠEK Blaž je bil v 86. minuti tekme izključen zaradi udarjanja nasprotnega igralca z žogo v rokah po glavi potem, ko je vratar v skoku ujel
žogo, nasprotni igralec pa se je nahajal v neposredni bližini vratarja. Po izključitvi je vratar žogo, ki jo je držal v rokah močno brcnil z igrišča ter nato
igrišče zapustil. Za svoje početje se je pisno opravičil.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 5/1-d in 8/1-d člena DP NZS in v skladu s točko I.B.4 Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig
NZS in ob upoštevanju pisnega opravičila izreka ukrep prepovedi nastopanja na treh (3) tekmah.

Sklep št. 92/19-20
NK LJUBNO OB SAVINJI
Ekipa je na tekmi prejela šest (6) javnih opominov.
SKLEP: Ekipi se na podlagi 8. alineje, 1. odstavka, 47. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 60,00 €.

Sklep št. 93/19-20
NK LAŠKO
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Ekipa je na tekmi nastopila brez prijavljenega trenerja. Ekipo je vodil pomočnik trenerja, ki nima ustrezne licence za vodenje ekipe.
SKLEP: Ekipi se na podlagi 10. alineje, 1. odstavka, 47. člena TPR MNZ Celje in ob upoštevanju predkaznovanosti (sklep štev. 24-19/20) izreka
denarna kazen 100,00 €.

NK Šoštanj - NK Savinjska Vransko, 19.10.2019
Sklep št. 94/19-20
ŠPACAPAN ŽAN (53321; NK ŠOŠTANJ)
ŠPACAPAN Žan je bil v 88. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (brezobzirna igra in ugovarjanje).Po izključitvi je igrišče zapustil
takoj in športno.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 5/1-a in 8/1-d člena DP NZS in v skladu s točko I.G..2 Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig
NZS ter ob upoštevanju predkaznovanosti (sklep štev. 1-19/20) izreka ukrep prepovedi nastopanja na dveh (2) tekmah.

NK Vojnik - KNK Odred Kozje, 19.10.2019
Sklep št. 95/19-20
NK VOJNIK
Ekipa je na tekmi prejela pet (5) javnih opominov.
SKLEP: Ekipi se na podlagi 8. alineje, 1. odstavka, 47. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 50,00 €.

Sklep št. 96/19-20
NK VOJNIK
Zapisnikar za pisanje zapisnika tekme je prišel z 20 minutno zamudo. Zamuda ni imela posledic na pričetek tekme.
SKLEP: Klubu se na podlagi 4/1-h in 8/4-a člena DP NZS izreka opozorilo.

Sklep št. 97/19-20
SKORNŠEK ČRT (SODNIK; MDNS CELJE)
SKORNŠEK Črt je zamudil pri prihodu na stadion 20 minut. Zamuda ni imela posledic za pričetek tekme ob delegiranem času.
SKLEP: Sodnika se predaja v disciplinski postopek MDNS Celje.

1. liga starejši dečki 19/20, 7. krog
NK Šampion - NK Rudar Velenje, 18.10.2019
Sklep št. 98/19-20
STEGU FILIP (98619; NK ŠAMPION)
STEGU Filip je bil v 60. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (brezobzirna igra in odrivanje nasprotnika). Po izključitvi je igrišče
zapustil takoj in športno.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 5/1-a in 8/1-d člena DP NZS in v skladu s točko I.G..2 Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig
NZS izreka ukrep prepovedi nastopanja na eni (1) tekmi.

Sklep št. 99/19-20
NK ŠAMPION
Ekipa je na tekmi prejela pet (5) javnih opominov.
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SKLEP: Ekipi se na podlagi 8. alineje, 1. odstavka, 47. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 50,00 €.

Starejši cicibani - skupina A 19/20, 7. krog
Zreče - NK Šampion A, 19.10.2019
Sklep št. 100/19-20
ZREČE
Klub ni poslal zapisnika o tekmi.
SKLEP: Ekipi se na podlagi člena 8/4-a DP NZS izreka opozorilo.

Mlajši cicibani U7 19/20
Sklep št. 101/19-20
NK ROGAŠKA
Ekipa ni prišla na turnir.
SKLEP: Ekipi se na podlagi 6. alineje, 1. odstavka, 47. člena TPR MNZ Celje in ob upoštevanju predkaznovanosti (sklep štev. 28/19-20) izreka
denarna kazen 100,00 €.

Sklep št. 102/19-20
MONS CLAUDIUS
Ekipa ni prišla na turnir.
SKLEP: Ekipi se na podlagi 6. alineje, 1. odstavka, 47. člena TPR MNZ Celje izreka opozorilo.

2. liga mlajši dečki - skupina C 19/20, 7. krog
NK Laško - NK Hrastnik, 20.10.2019
Sklep št. 103/19-20
TATLIĆ ENEJ (105634; NK HRASTNIK)
TATLIĆ Anej je bil v 53. minuti tekme izključen zaradi nasilnega odrivanja nasprotnega igralca z rokami v trenutku, ko sta se borila za žogo. Po
izključitvi je igralec odšel takoj in športno.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 5/1-d in 8/1-d člena DP NZS in v skladu s točko I.B.4 Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig
NZS izreka ukrep prepovedi nastopanja na dveh (2) tekmah.

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.
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Selim Alić
Disciplinski sodnik
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