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Celje, 02.10.2019

Zapisnik

06/1920 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v sredo, 02. oktobera 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, 5. krog

NK Vojnik - NK Ljubno ob Savinji, 28.09.2019

Sklep št. 44/19-20
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 €.

KNK Odred Kozje - NK Posavje Krško, 28.09.2019

Sklep št. 45/19-20
REŠETIČ TIMOTEJ (83144; ND POSAVJE-KRŠKO)
REŠETIČ Timotej je bil v 86. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (2 x brezobzirna igra). 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.

NK Savinjska Vransko - NK Žalec, 28.09.2019

Sklep št. 46/19-20
GOJZDNIK JURE (60879; NK ŽALEC)
GOJZDNIK Jure je bil v 77. 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 izreka ukrep prepovedi nastopanja na eni (1) tekmi.

Sklep št. 47/19-20
NK ŽALEC
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 €.

1. liga starejši dečki 19/20, 4. krog

Šmartno 1928 - NK Celje, 27.09.2019



Stran 2 od 3

Sklep št. 48/19-20
MAKS NOVAK (208894; ŠMARTNO 1928)
MAKS Novak je bil v 58. minuti tekme izključen zaradi prekrška v čisti priložnosti za zadetek. 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.

2. liga starejši dečki 19/20, 1. krog

NK Šoštanj - NK Brežice - Posavje, 24.09.2019

Sklep št. 49/19-20
XHOXHAJ ANID (200306; NK ŠOŠTANJ)
XHOXHAJ Anid je v 60. minuti tekme izključen zaradi žalitev igralca nasprotne ekipe in zaradi poskusa nasilnega obračunavanja z njim, kar je
preprečil sodnik tekme tako, da je stopil med igralca. Po izključitvi je igrišče zapustil takoj in športno.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 5/1-d in e ter 8/1-d člena DP NZS in v skladu s točko I.C.1 Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja
lig NZS izreka ukrep prepovedi nastopanja na dveh (2) tekmah.

2. liga starejši dečki 19/20, 4. krog

ND Polzela - NK Vransko - NK Šoštanj, 27.09.2019

Sklep št. 50/19-20
HAIRLAHOVIĆ AMAR (206684; ŠOŠTANJ)
HAIRLAHOVIĆ Amar je v 33. minuti tekme po storjenem prekršku nad nasprotnikom žalil nasprotne igralce in sodnika z raznimi žaljivimi besedami
zaradi česar je bil izključen. Po izključitvi je igrišče zapustil nešportno saj je nadaljeval z žalitvami in brcal igralno žogo, ki je bila ob igrišču. Po tekmi
se je opravičil sodniku za izrečene besede.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 5/1-e in 8/1-d člena DP NZS in v skladu s točko I.E.3 Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig
NZS ter ob upoštevanju opravičila izreka ukrep prepovedi nastopanja na treh (3) tekmah.

Starejši cicibani - skupina B 19/20, 4. krog

Kovinar Štore - Krško, 28.09.2019

Sklep št. 51/19-20
KRŠKO
Ekipa je na tekmi nastopila le z eno ekipo.
SKLEP: Ekipi se na podlagi 4/1-h in 8/4-a DP NZS izreka opozorilo.

Mlajši cicibani U9 - skupina E 19/20

Sklep št. 52/19-20 
NK BREŽICE 1919 
Ekipa ni prišla na turnir.
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SKLEP: Ekipi se na podlagi 6. alineje, 1. odstavka, 47. člena TPR MNZ Celje izreka opozorilo. 

Mlajši cicibani U9 - skupina F 19/20

Sklep št. 53/19-20
NK ŠENTJUR
Ekipa po odigranem turnirju ni oddala zapisnika.
SKLEP: Ekipi se na podlagi 16. alineje, 1. odstavka, 47. člena TPR MNZ Celje izreka opozorilo.

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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