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Celje, 07.11.2018

Zapisnik

15/1819 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v sredo, 07. novembra 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

2. SKL VZHOD 18/19, 14. krog

NK Kety Emmi Bistrica - NK Šampion, 04.11.2018

Sklep št. 27/18-19
KAPUN DAN (86238, NK KETY EMMI BISTRICA)
KAPUN Dan je bil v 71. minuti tekme izključen zaradi groženj glavnemu sodniku. Po izključitvi je igrišče zapustil takoj in športno, po tekmi se je
prišel opravičiti sodniku za izrečene besede.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS ter v povezavi s točkama I.E.3 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika
organov vodenja lig NZS in ob upoštevanju olajševalnih okoliščin (opravičilo sodniku) izreka ukrep prepovedi nastopanja na dveh (2) prvenstvenih
tekmah.

Sklep št. 28/18-19
NK KETY EMMI BISTRICA
Ekipa je na tekmi prejela šest (6) javnih opominov, zoper uradno osebo-vodjo varnosti pa je bila podana prijava zaradi žalitev.
SKLEP: Na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP NZS, se ekipi izreče denarna kazen 91,00 €.

Sklep št. 29/18-19
PRISTOVNIK MATJAŽ (VODJA VARNOSTI, NK KETY EMMI BISTRICA)
PRISTOVNIK Matjaž je v 71. minuti tekme potem, ko so gosti dosegli zadetek prišel do igrišča do prvega pomočnika sodnika in ga žalil ter mu grozil.
Po izrečenih žalitvah in grožnjah je odšel.
SKLEP: Uradni osebi se na podlagi 3. alineje 1. odstavka 9. člena v povezavi s 1. odstavkom 13. člena DP NZS izreka denarna kazen 50,00 €.

NK Brežice 1919 - Nafta 1903, 04.11.2018

Sklep št. 30/18-19
NK BREŽICE 1919
Ekipa je na tekmi nastopila z dvema tujcema (SHURDHAJ Sherif in FETAJ Andi) igralce SHURDHAJ, pa zaradi starosti ni imel pravice nastopa.
Predstavnik ekipe in trener morata vedeti za starost igralca in število tujcev, ki lahko nastopi na tekmi kadetske ekipe, kljub temu pa sta prijavila te
igralce za tekmo, ki so na tekmi tudi nastopili oz. so vstopili v igro.
SKLEP: Na podlagi določil členov 9/1-3; 25/1-12 in v povezavi s členom 13/1 DP NZS, se ekipi izreče denarna kazen 120,00 €.

Sklep št. 31/18-19 
NK BREŽICE 1919 
Ekipa je na tekmi nastopila z dvema tujcema (SHURDHAJ Sherif in FETAJ Andi), igralec SHURDHAJ pa je na tekmi nastopil, kljub temu, da ni imel
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pravice nastopa zaradi starostne omejitve. 
SKLEP: Na podlagi določil člena 9/3-7 in 25/1-12 DP NZS, se izreče ukrep določitev rezultata po uradni dolžnosti. 

Sklep št. 32/18-19
JELINČIČ ROKO (TRENER; NK BREŽICE 1919)
Trener ekipe NK BREŽICE 1919 je za tekmo prijavil dva tujca eden od teh pa zaradi starostne omejitve ni imel pravice nastopa. Prijavljena igralca
sta na tekmi tudi nastopila.
SKLEP: Trenerju se na podlagi določil člena 9/2-5 DP NZS, izreče ukrep prepovedi sodelovanja v vseh z nogometom povezanih dejavnostih na treh
(3) prvenstvenih tekmah.

Sklep št. 33/18-19
PETEK BOGOMIR DELEGAT
Uradna oseba-delegat na tekmi PETEK Bogomir je dovolil, da se je v zapisnik vpisalo igralca, ki zaradi starosti ni imel pravice nastopa na tekmi in
dva tujca (na tekmi lahko nastopi en tujec). Vsi navedeni igralci so tudi vstopili v igro. Delegat tako ni opravil svoje funkcije, ki bi jo kot zastopnik
vodje tekmovanja moral opraviti in poskrbeti za zakonitost, pravilnost in upoštevanje predpisov NZS pri izvedbi tekme.
SKLEP: Delegatu se na podlagi določil člena 9/2-5 DP NZS, izreče ukrep prepovedi opravljanja funkcije delegata na 2. SML/SKL na petih (5)
prvenstvenih tekmah.

Sklep št. 34/18-19
KIHAK ZVONIMIR (PREDSTAVNIK EKIPE; NK BREŽICE 1919)
Predstavnik ekipe NK BREŽICE 1919 je za tekmo prijavil dva tujca, eden od teh pa zaradi starosti ni imel pravice nastopa. Ti igralci so na tekmi tudi
nastopili.
SKLEP: Predstavniku ekipe se na podlagi določil člena 9/2-5 DP NZS, izreče ukrep prepovedi opravljanja funkcije predstavnika ekipe na 2. SML/SKL
na treh (3) prvenstvenih tekmah.

2. SML VZHOD 18/19, 14. krog

NŠ Dravograd - NK Gummimiral Jarenina, 04.11.2018

Sklep št. 35/18-19
PREBIL ALJAŽ (94978, NK GUMMIMIRAL JARENINA)
PREBIL Aljaž je bil v 88. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (ugovarjanje in brcanje žoge po pisku). Po izključitvi je odšel takoj
in športno.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS ter v povezavi s točkama I.G.2 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika
organov vodenja lig NZS izreka ukrep prepovedi nastopanja na eni (1) prvenstveni tekmi.

Proti izrečenim sklepom disciplinskega organa je dovoljena pritožba v roku 3 dni od prejema zapisnika obravnave disciplinskega sodnika.
Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno, po pošti in vplačana pritožbena taksa v višini 400 € na TRR NZS:
0279-6026-2279-522. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za pritožbe NZS. Pritožbo lahko vložita kaznovani ali njegov
klub ter tisti, ki je predlagal uvedbo disciplinskega postopka.

Selim Alić
Disciplinski sodnik
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