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Celje, 09.10.2019

Zapisnik

08/1920 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v sredo, 09. 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, 6. krog

NK Ljubno ob Savinji - KNK Odred Kozje, 05.10.2019

Sklep št. 59/19-20
NK LJUBNO OB SAVINJI
Navijači ekipe NK Ljubno ob Savinji so v 79. minuti tekme na delu, kjer so nahajali navijači in potem, ko je igralec njihove ekipe dosegel zadetek
prižgali eno baklo.
SKLEP: Ekipi se na podlagi določil členov 3/2; 4/1-f; 8/4-c; 9/5 in 15/1 DP NZS izreka denarna kazen 100,00 €. Kazen se pogojno odloži in se ne bo
izvršila do konca tekmovalne sezone 2019/20 če kršitelj v tem času ne bo storil podobnega ali težjega prekrška.

NK Savinjska Vransko - NK Posavje Krško, 06.10.2019

Sklep št. 60/19-20
MILJATOVIĆ DAVOR (71619; NK SAVINJSKA VRANSKO)
MILJATOVIĆ Davor je bil v 67. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (vlečenje in 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.

Sklep št. 61/19-20
NK SAVINJSKA VRANSKO
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 €.

Medobčinska mladinska liga 19/20, 6. krog

ND Dravinja - DNŠ MU Šentjur, 06.10.2019

Sklep št. 62/19-20
DNŠ MU 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 €.
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Sklep št. 63/19-20
DŽAFEROVIĆ DEMIR (TRENER; DNŠ MU ŠENTJUR)
DŽAFEROVIĆ Demir je bil v 68. minuti tekme izključen zaradi nešportnega obnašanja do sodnikov. Po izključitvi je igrišče zapustil počasi z
negodovanjem in nestrinjanjem z odločitvijo sodnika.
SKLEP: Trenerju se na podlagi 3/2; 6/1-a in 8/1-f člena DP NZS in v skladu s točko I.G.3 Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja
lig NZS izreka ukrep prepovedi dostopa do garderob in tehničnega prostora na dveh (2) tekmah.

NK Šmartno 1928 - NK Brežice - Posavje, 06.10.2019

Sklep št. 64/19-20
HOČEVAR ALJAŽ (89022; NK BREŽICE-POSAVJE)
HOČEVAR Aljaž je bil v 82. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (brezobzirna igra in oviranje izvedbe). 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.

1. liga starejši dečki 19/20, 5. krog

ND Mozirje - Šmartno 1928, 03.10.2019

Sklep št. 65/19-20
GROŠIČ KENAN (SODNIK; MDNS CELJE)
GROŠIČ Kenan je bil delegiran za sojenje tekme, vendar na tekmo ni prišel. V izogib dodatnim stroškom in prestavitvi tekme sta se predstavnika
obeh ekip dogovorila in so tekmo odigrali brez sodnika.
SKLEP: Sodnika se predaja v disciplinski postopek MDNS Celje.

2. liga mlajši dečki - skupina A 19/20, 5. krog

NK Vransko - NK Rudar Velenje B, 06.10.2019

Sklep št. 66/19-20
JAVERNIK TAI (205988; NK RUDAR VELENJE B)
JAVERNIK Tai je bil v 49. 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.

Mlajši cicibani U9 - skupina B 19/20

Sklep št. 67/19-20
NK RUDAR VELENJE
Ekipa po odigranem turnirju ni oddala poročila o odigranem turnirju.
SKLEP: Ekipi se na podlagi 16. alineje, 1. odstavka, 47. člena TPR MNZ Celje izreka opozorilo.
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Mlajši cicibani U9 - skupina C 19/20

Sklep št. 68/19-20
ND POLZELA
Ekipa po odigranem turnirju ni oddala poročila o odigranem turnirju.
SKLEP: Ekipi se na podlagi 16. alineje, 1. odstavka, 47. člena TPR MNZ Celje izreka opozorilo.

Mlajši cicibani U9 - skupina E 19/20

Sklep št. 69/19-20
NK POSAVJE KRŠKO
Ekipa po odigranem turnirju ni oddala poročila o odigranem turnirju.
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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