Celje, 16.10.2019

Zapisnik
09/1920 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v sredo, 16. 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, 7. krog
KNK Odred Kozje - NK Šoštanj, 12.10.2019
Sklep št. 70/19-20
KNK ODRED KOZJE
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 €.

Sklep št. 71/19-20
KNK ODRED KOZJE
Predstavnik ekipe je delegatu oddal prijavo ekipe za tekmo s 25 minutno zamudo. Zapisnikar je zamudil 10 minut, kljub temu se je tekma pričela
pravočasno oz. ob delegirani uri. Po končani tekmi pa je zapisnikar prišel 20 minut po končani tekmi, da je dokončal zapisnik tekme (list 2).
SKLEP: Klubu se na podlagi 14. in 17. člena TPR MNZ Celje ter člena 8/4-a DP NZS izreka opozorilo.

Sklep št. 72/19-20
NK ŠOŠTANJ
Predstavnik ekipe je delegatu oddal prijavo ekipe za tekmo z 10 minutno zamudo, kljub temu se je tekma pričela pravočasno oz. ob delegirani uri.
SKLEP: Klubu se na podlagi 17. člena TPR MNZ Celje ter člena 8/4-a DP NZS izreka opozorilo.

NK Laško - NK Posavje Krško, 12.10.2019
Sklep št. 73/19-20
NK POSAVJE KRŠKO
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 €.

Mons Claudius - ND Mozirje, 12.10.2019
Sklep št. 74/19-20
KRIVEC MATIC (66550; MONS CLAUDIUS)
KRIVEC Matic je bil v 65. minuti tekme izključen zaradi nasilnega štarta nad nasprotnim igralcem pri čemer je igralca tudi zadel z nogo v predel
gležnja. Poškodovani igralec je po nudeni pomoči z igro nadaljeval, izključeni igralec pa je igrišče zapustil takoj in športno.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 5/1-c in 8/1-d člena DP NZS in v skladu s točko I.A.1 Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig
NZS izreka ukrep prepovedi nastopanja na treh (3) tekmah.
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Sklep št. 75/19-20
KITAK DUŠAN (54661; MONS CLAUDIUS)
KITAK Dušan je bil v 92. 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.

Sklep št. 76/19-20
MONS CLAUDIUS
Ekipa je na tekmi prejela sedem (7) javnih opominov.
SKLEP: Ekipi se na podlagi 8. alineje, 1. odstavka, 47. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 70,00 €.

Medobčinska mladinska liga 19/20, 7. krog
NK Laško - NK Šmartno 1928, 13.10.2019
Sklep št. 77/19-20
STEVIĆ DEJAN (87830; NK LAŠKO)
STEVIĆ Dejan je bil v 90. 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.

Medobčinska kadetska liga 19/20, 6. krog
NK Brežice - Powerhouse - Šmartno 1928, 12.10.2019
Sklep št. 78/19-20
BREŽICE POWERHOUSE
Klub na tekmi ni zagotovil vodje varnosti.
SKLEP: Ekipi se na podlagi člena 8/4-a DP NZS izreka opozorilo.

ND Dravinja - NK Šmarje pri Jelšah, 12.10.2019
Sklep št. 79/19-20
ND DRAVINJA
Klub na tekmi ni zagotovil vodje varnosti.
SKLEP: Ekipi se na podlagi člena 8/4-a DP NZS izreka opozorilo.

1. liga starejši dečki 19/20, 6. krog
Brežice 1919 - Rogaška - Rogatec, 11.10.2019
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Sklep št. 80/19-20
BREŽICE POWERHOUSE
Klub na tekmi ni zagotovil vodje varnosti in osebe medicinske stroke za nudenje zdravniške pomoči.
SKLEP: Ekipi se na podlagi člena 8/4-a DP NZS izreka opozorilo.

ND Dravinja - NK Šmarje pri Jelšah, 11.10.2019
Sklep št. 81/19-20
ND DRAVINJA
Klub na tekmi ni zagotovil vodje varnosti.
SKLEP: Ekipi se na podlagi člena 8/4-a DP NZS izreka opozorilo.

2. liga starejši dečki 19/20, 3. krog
NK Ljubno ob Savinji - NK Imeno-Kozje, 12.10.2019
Sklep št. 82/19-20
NK LJUBNO OB SAVINJI
Klub po končani tekmi ni zagotovil vodje varnosti, ki bi moral zagotoviti varen odhod sodnika z igrišča.
SKLEP: Ekipi se na podlagi člena 8/4-a DP NZS izreka opozorilo.

Sklep št. 83/19-20
SOLAR LENART (TRENER; NK LJUBNO OB SAVINJI)
SOLAR Lenart je po končani tekmi pristopil do sodnika in protestiral ter kritiziral sojenje. Za izrečene besede se je pisno opravičil v pisnem
opravičilu pa je poleg opravičila podal pripombe na sojenje. Pisanje bo posredovano MDNS Celje v obravnavo..
SKLEP: Trenerju se na podlagi 3/2; 6/1-a in 8/1-f člena DP NZS in v skladu s točko I.E.5 Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja
lig NZS izreka ukrep prepovedi dostopa do garderob in tehničnega prostora na eni (1) tekmi.

Starejši cicibani - skupina A 19/20, 6. krog
NK Rudar Velenje A - NK Celje, 12.10.2019
Sklep št. 84/19-20
NK CELJE
Ekipa ni prišla na tekmo.
SKLEP: Ekipi se na podlagi člena 8/4-a DP NZS izreka opozorilo.

Mlajši cicibani U7 19/20
Sklep št. 85/19-20
NK ROGAŠKA SLATINA
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 A 19/20
Sklep št. 86/19-20
NK LJUBNO OB SAVINJI
Ekipa ni prišla na turnir.
SKLEP: Ekipi se na podlagi člena 8/4-a DP NZS izreka opozorilo.

Sklep št. 87/19-20
NK ŠMARTNO 1928
Ekipa ni prišla na turnir.
SKLEP: Ekipi se na podlagi člena 8/4-a DP NZS izreka opozorilo.

Mlajši cicibani U9 - skupina B 19/20
Sklep št. 88/19-20
NK CELJE
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.

Sklep št. 67/19-20
NK RUDAR
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.
Naknadno je bilo ugotovljeno, da je klub poročilo o odigranem turnirju 5.10.2019 oddal pravočasno zato se sklep štev. 67/19-20 prekliče.

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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