Celje, 06.11.2019

Zapisnik
12/1920 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v sreda, 06. november 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, 10. krog
NK Šoštanj - NK Šmarje pri Jelšah, 02.11.2019
Sklep št. 107/19-20
PETKOVIĆ GORAN (59416; NK ŠOŠTANJ)
PETKOVIĆ Goran je bil v 69. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (2 x brezobzirna igra).Po izključitvi je igrišče zapustil takoj in
športno, predhodno pa se je opravičil nasprotniku nad katerim je storil prekršek.
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 Vojnik - NK Laško, 02.11.2019
Sklep št. 108/19-20
NK VOJNIK
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 €.

KNK Odred Kozje - NK Savinjska Vransko, 02.11.2019
Sklep št. 109/19-20
LOJEN DENIS (66050; KNK ODRED KOZJE)
LOJEN Denis je bil v 37. minuti tekme zaradi poškodbe zamenjan in se je nahajal na klopi za rezervne igralce. V 65. minuti tekme se ni strinjal s
sodniško odločitvijo. Zaradi vpitja in neprimernega obnašanja do glavnega sodnika ga je sodnik izključil. Po izključitvi je igrišče zapustil takoj in
športno, po tekmi se je sodniku osebno opravičil.
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 izreka ukrep prepovedi nastopanja na dveh (2) tekmah.

Sklep št. 110/19-20
ZORENČ DEJAN (90969; KNK ODRED KOZJE)
ZORENČ Dejan je bil v 94. minuti tekme izključen. Po ubranjenem kazenskem udarcu in po končani tekmi je igralec takoj pritekel do sodnika in
nanj zavpil »Tu imaš!« S tem je izrazil nestrinjanje s sodnikovo odločitvijo, ko je dosodil kazenski udarec. Sodnik ga je izključil. Igralec je igrišče takoj
in športno zapustil, sodniku se je takoj opravičil 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.5 Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig
NZS izreka ukrep prepovedi nastopanja na eni (1) tekmi.
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Sklep št. 111/19-20
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 €.

Medobčinska mladinska liga 19/20, 10. krog
ND Dravinja - NK Šmartno 1928, 03.11.2019
Sklep št. 112/19-20
STANOVNIK VID (87847; NK ŠMARTNO 1928)
STANOVNIK Vid je bil v 35. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (spotikanje 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.

Starejši cicibani - skupina B 19/20, 8. krog
NK Posavje Krško - NK Šmarje pri Jelšah, 26.10.2019
Sklep št. 113/19-20
NK POSAVJE KRŠKO
Klub po končani tekmi ni oddal zapisnika v sistem Regista.
SKLEP: Ekipi se na podlagi člena 47/1-16 TPR MNZ Celje izreka opozorilo.

KMN Sevnica - NK Rogaška, 26.10.2019
Sklep št. 114/19-20
KMN SEVNICA
Klub po končani tekmi ni oddal zapisnika v sistem Regista.
SKLEP: Ekipi se na podlagi člena 47/1-16 TPR MNZ Celje izreka opozorilo.

Mlajši cicibani U7 19/20
Sklep št. 120/19-20
NK ŠAMPION
Ekipa ni prišla na turnir.
SKLEP: Ekipi se na podlagi 6. alineje, 1. odstavka, 47. člena TPR MNZ Celje izreka opozorilo.

Sklep št. 121/19-20
NK RUDAR
Ekipa ni prišla na turnir.
SKLEP: Ekipi se na podlagi 6. alineje, 1. odstavka, 47. člena TPR MNZ Celje izreka opozorilo.
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2. liga mlajši dečki - skupina C 19/20, 8. krog
NK Radeče - NK Posavje Krško B, 27.10.2019
Sklep št. 116/19-20
NK RADEČE
Ekipa je na tekmi nastopila z igralcem, ki te pravice ni imel (RAINER Bor).
SKLEP: Ekipi se na podlagi člena 4/1-m in 8/4-j DP NZS izreka kazen določitev rezultata po uradni dolžnosti.

Sklep št. 115/19-20
NK RADEČE
Ekipa je na tekmi nastopila z igralcem, ki te pravice ni imel (RAINER Bor). Ugotovljeno, da v tem primeru ni šlo za špekulacijo s strani kluba.
SKLEP: Ekipi se na podlagi člena 4/1-m in 8/4-a DP NZS izreka opozorilo.

Sklep št. 117/19-20
MOLAN NEJC (SODNIK; MDNS CELJE)
Sodnik tekme MOLAN Nejc je dovolil, da je na tekmi za ekipo NK Radeče nastopil igralec, ki te pravice ni imel.
SKLEP: Sodnika se predaja v disciplinski postopek MDNS Celje.

Mlajši cicibani U9 - skupina F 19/20
Sklep št. 118/19-20
NK VOJNIK
Ekipa ni prišla na turnir.
SKLEP: Ekipi se na podlagi 6. alineje, 1. odstavka, 47. člena TPR MNZ Celje izreka opozorilo.

Sklep št. 119/19-20
DNŠ ŠENTJUR
Ekipa ni prišla na turnir.
SKLEP: Ekipi se na podlagi 6. 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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