Št. seje: 22/1314 – DS
Celje, 27.05.2014

ZAPISNIK

22/1314 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v TOREK, 27.05.2014, in na kateri
je disciplinski sodnik na podlagi 1. odstavka 27. in 29. člena Disciplinskega pravilnika NZS (v
nadaljevanju DP NZS) in tekmovalnih pravil MNZ Celje v nadaljevanju TPR sprejel in izdal
naslednje sklepe:

MČL 18. KROG 24.05.2014
NK ROGAŠKA : NK VOJNIK
Sklep št. 131/13-14
JAVORNIK ROBERT (38001; NK VOJNIK)
JAVORNIK Robert je bil v 77. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (brezobzirna igra
in prekinitev obetavne akcije). Po izključitvi je igrišče zapustil nešportno in nekorektno.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi
nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

MČL 18. KROG 24.05.2014
ND MOZIRJE : NK KRŠKO B
Sklep št. 132 /13-14
NK KRŠKO B
Ekipa ni prišla na tekmo zato tekma ni bila odigrana.
SKLEP: Ekipi se na podlagi 1. alineje 1. odstavka, 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarna
kazen 500,00 €.

MML 18. KROG 25.05.2014
ŠD IMENO : NK LAŠKO-PIVOVAR
Sklep št. 133/13-14
NK LAŠKO-PIVOVAR
Ekipa na tekmi nastopila brez trenerja z veljavno licenco.
SKLEP: Ekipi se na podlagi 11. alineje 1. odstavka, 49. člena TPR MNZ Celje izreka denarna
kazen 120,00 €.

MML 18. KROG 25.05.2014
NK MONS CLAUDIUS : NK ŠENTJUR
Sklep št. 134/13-14
KITAK DAVID (71837; NK MONS CLAUDIUS)
KITAK David je bil v 64. minuti tekme izključen zaradi medsebojnega prerivanja in odrivanja z
igralcem nasprotne ekipe. Po izključitvi je igrišče zapustil korektno in športno.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Sklep št. 135/13-14
ZORIČ MITJA (67834; NK ŠENTJUR)
ZORIČ Mitja je bil v 64. minuti tekme izključen zaradi medsebojnega prerivanja in odrivanja z
igralcem nasprotne ekipe. Po izključitvi je igrišče zapustil korektno in športno.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Sklep št. 136/13-14
VODUŠEK ANDREJ (C-1712; TRENER NK MONS CLAUDIUS)
Zgoraj navedeni trener je bil v 65. minuti tekme odstranjen zaradi negodovanja in nestrinjanja s
sodniškimi odločitvami.
SKLEP: Trenerju se na podlagi 9. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka ukrep denarna

kazen 50,00 €.
1.LSD 20. KROG 23.05.2014
NK BREŽICE 1919 : NK ŠMARJE PRI JELŠAH
Sklep št. 137/13-14
PREDRAG JAN (78830; NK BREŽICE 1919)
PREDRAG Jan je bil v 56. minuti tekme izključen zaradi dveh javnih opominov (vlečenje in
brezobzirna igra). Po izključitvi je igrišče zapustil korektno in športno.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Sklep št. 138/13-14
VUKOSAVLJEVIČ LUKA (B-1003; TRENER NK BREŽICE)
Zgoraj navedeni trener je bil v 57. minuti tekme odstranjen zaradi negodovanja in nestrinjanja s
sodniškimi odločitvami in nešportnega obnašanja do sodnika tekme.
SKLEP: Trenerju se na podlagi 9. alineje 49. člena TPR MNZ Celje izreka ukrep 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 400 €. Dokazilo o plačani pritožbeni taksi je potrebno priložiti k pritožbi. Pritožba ne zadrži
izvršitve kazni.

Selim Alič
Disciplinski sodnik MNZ Celje

