Celje, 10.10.2018

Zapisnik
7/1819 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v sredo, 10. oktobra 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Medobčinska članska liga Golgeter 18/19, 6. krog
NK Ljubno ob Savinji - KNK Odred Kozje, 06.10.2018
Sklep št. 52/18-19
ŠTUS IZTOK (34946; KNK ODRED KOZJE)
ŠTUS Iztok je v 92. minuti tekme prejel opomin zaradi prekrška, ki ga je storil nad nasprotnikom. Po prejetem opominu se je igralec močno razburil
in pričel žaliti sodnike. Zaradi žalitev ga je sodnik izključil. Po izključitvi je odšel takoj vendar je pri odhajanju z igrišča nadaljeval z žalitvami. Ko je
prišel do pomočnika sodnika je ponovno žalil sodnike. Po izrečenih žalitvah je pljunil proti pomočniku sodnika vendar ga ni zadel.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS in ob upoštevanju predkaznovanosti (sklep štev. 78/17-18) z dne 11.4.2018)
izreka ukrep prepovedi nastopanja na štirih (4) prvenstvenih tekmah.

Medobčinska mladinska liga 18/19, 6. krog
NK Šmartno 1928 - Fosilum Šentjur, 07.10.2018
Sklep št. 53/18-19
FOSILUM ŠENTJUR
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 €.

Medobčinska kadetska liga 18/19, 7. krog
NK Hrastnik - NK Žalec, 02.10.2018
Sklep št. 54/18-19
KITAK MARKO (92978; NK ŽALEC)
KITAK Marko je bil v 57. minuti tekme izključen zaradi preprečitve doseganja zadetka z igro z roko na golovi črti. 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.

NK Vojnik - KNK Odred Kozje-NK Imeno, 06.10.2018
Sklep št. 55/18-19
POSTERŽIN LUKA (90966; KNK ODRED KOZJE-NK IMENO)
POSTERŽIN Luka je bil v 80. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (brezobzirna igra in spotikanje) Po izključitvi je igrišče zapustil
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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.

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.
Selim Alić
Disciplinski sodnik
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