Celje, 11.04.2018

Zapisnik
19/1718 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v sredo, 11. aprila 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika
(v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Medobčinska članska liga Golgeter 17/18, 12. krog
NK Žalec - ND Mozirje, 07.04.2018
Sklep št. 77/17-18
NK ŽALEC
Predstavnik ekipe ni izobesil vseh potrebnih zastav, izobešene zastave pa so bile neustrezne-raztrgane.
SKLEP: Ekipi se na podlagi 1. alineje 1. odstavka, 9. člena DP NZS izreka opozorilo.

NK Šmartno 1928 - KNK Odred Kozje, 08.04.2018
Sklep št. 78/17-18
ŠTUS IZTOK (34946; KNK ODRED KOZJE)
ŠTUS Iztok je v 58. minuti tekme prejel opomin zaradi nestrinjanja s sodniško odločitvijo. Po prejetem opominu je igralec pljunil v smeri sodnika,
ne da bi ga pri tem zadel. Zaradi tega je sodnik igralca izključil. Po izključitvi je igralec počasi zapuščal igrišče in se usedel pri garderobah. Sodnik ga
je opozoril, da mora zapustiti ograjeni del igrišča, kar je igralec tudi storil. Po tekmi je klub poslal pisno opravičilo igralca za storjeni prekršek.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS in ob upoštevanju opravičila izreka ukrep prepovedi nastopanja na treh (3)
prvenstvenih tekmah.

Medobčinska mladinska liga 17/18, 13. krog
NK Šoštanj - NK Rogaška Central cafe, 05.04.2018
Sklep št. 79/17-18
NK ROGAŠKA CENTRAL CAFE
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 €.

Medobčinska mladinska liga 17/18, 14. krog
NK Rogaška Central cafe - NK Vojnik, 08.04.2018
Sklep št. 80/17-18
POBEŽIN BLAŽ (85744; NK ROGAŠKA CENTRAL CAFE)
POBEŽIN Blaž je v 81. minuti tekme izključen potem, ko je nad njim bil storjen prekršek in je spontano in nepremišljeno z roko nazaj udaril
nasprotnika v predel reber. Igralec je zapustil igrišče športno in takoj.
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SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi nastopanja na dveh (2) prvenstvenih tekmah.

Sklep št. 81/17-18
POČIVAVŠEK BOJAN (TRENER NK ROGAŠKA CENTRAL CAFE)
Trener POČIVAVŠEK Bojan je bil v 88. minuti tekme odstranjen s klopi za rezervne igralce zaradi ugovarjanja in protestiranja na sodniške odločitve.
SKLEP: Trenerju se na podlagi 9. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 50,00 €.

Medobčinska kadetska liga 17/18, 12. krog
NK Žalec - NK.Laško-Pivovar, 07.04.2018
Sklep št. 82/17-18
FRECE LOVRO (98913; NK LAŠKO-PIVOVAR)
FRECE Lovro je v 45. minuti tekme izključen zaradi žalitev sodnika potem, ko je sodnik dosodil prekršek, ki ga je FRECE predhodno storil nad
nasprotnim igralcem. Po izključitvi je odšel 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.

KNK Odred Kozje - NK Imeno - NK Rogaška TSM, 07.04.2018
Sklep št. 83/17-18
JUG ŽIGA (98847; KNK ODRED KOZJE-NK IMENO)
JUG Žiga je bil v 58. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (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) prvenstveni tekmi.

2. liga starejši dečki 17/18, 15. krog
NK Šoštanj - NK Vransko, 06.04.2018
Sklep št. 84/17-18
STRMČNIK DENIS (110168; NK ŠOŠTANJ)
STRMČNIK Denis je bil v 70. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (2 x ugovarjanje). Po izključitvi je sodnika žalil z neprimernimi
žalitvami.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi nastopanja na štirih (4) prvenstvenih tekmah.

Sklep št. 85/17-18
PUSOVNIK BLAŽ (98972; NK ŠOŠTANJ)
PUSOVNIK Blaž je po končani tekmi, takoj po tem, ko je sodnik že pokazal rdeči karton njegovemu soigralcu, STRMČNIK Denisu in je sodnik že
skoraj pospravil karton v zadnji žep (ga je imel še v rokah), segel v sodnikov zadnji žep z namero vzeti rdeči karton iz njegovih rok in pri tem tudi
malo dotaknil in odrinil sodnika. Ko mu je sodnik pokazal rdeči karton ni ničesar pripomnil ampak je odšel stran.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi nastopanja na štirih (4) prvenstvenih tekmah.

Sklep št. 86/17-18
NK ŠOŠTANJ
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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 €.

1. liga starejši dečki 17/18, 12. krog
NK Brežice 1919 A - NK Šmartno 1928, 06.04.2018
Sklep št. 87/17-18
VASLE SIMON (TRENER NK ŠMARTNO 1928)
Trener VASLE Simon je bil v 48. minuti tekme odstranjen s klopi za rezervne igralce zaradi ugovarjanja in protestiranja na sodniške odločitve.
SKLEP: Trenerju se na podlagi 9. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 50,00 €.

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.
Selim Alić
Disciplinski sodnik
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