Celje, 22.05.2019

Zapisnik
27/1819 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v sredo, 22. maja 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika
(v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
2. SKL VZHOD 18/19, 26. krog
NK Šampion - ONŠ Hajdina, 18.05.2019
Sklep št. 55/18-19
VIDOVIČ FILIP (90883, ONŠ HAJDINA)
VIDOVIČ Filip je po končani tekmi pristopil do glavnega sodnika tekme in sodniku očital, da je nadoknadeni čas tekme bil predolg. Ko mu je sodnik
pojasnil razlog nadoknadenega časa je igralec sodnika kritiziral, da ne zna soditi in, da ni sposoben soditi te lige. Zaradi tega ga je sodnik izključil,
po izključitvi je igralec odšel takoj z igrišča.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS ter v povezavi s točkama I.E.5 in V.3 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika
organov vodenja lig NZS in ob upoštevanju predkaznovanosti (sklep štev. 10/18-19 izreka ukrep prepovedi nastopanja na dveh (2) prvenstvenih
tekmah.

NK Kety emmi Bistrica - NK Brežice 1919, 19.05.2019
Sklep št. 56/18-19
NK BREŽICE 1919
Ekipa je na tekmi nastopila z dvema igralcema (GEČ Nik in BAJS Domen), kljub temu, da igralca nista imela pravice nastopa (kazni kartonov).
Ugotovljeno je bilo, da v tem primeru ni šlo za špekulacijo kluba.
SKLEP: Na podlagi določil člena 9/1-1 DP NZS, se ekipi izreče opozorilo.

Sklep št. 57/18-19
NK BREŽICE 1919
Ekipa je na tekmi nastopila z dvema igralcema, ki te pravice nista imela zaradi prestajanja kazni kartonov.
SKLEP: Na podlagi določil člena 9/3-7 in 25/1-12 DP NZS, se izreče ukrep določitev rezultata po uradni dolžnosti.

NŠ Dravograd - NK Vipoll Veržej, 19.05.2019
Sklep št. 58/18-19
ZALOŽNIK ALJAŽ (101913, NŠ DRAVOGRAD)
ZALOŽNIK Aljaž je bil v 77. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (spotikanje in ugovarjanje). Po izključitvi je igrišče zapustil 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.
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NK Šampion - ONŠ Hajdina, 18.05.2019
Sklep št. 56/18-19
VASIĆ PREDRAG (TRENER; NK ŠAMPION)
Trener ekipe NK Šampion je bil v 44. minuti tekme odstranjen s klopi za rezervne igralce zaradi protestiranja in nestrinjanja s sodniškimi
odločitvami ter žalitev glavnega sodnika in delegata. Po odstranitvi je pričel brcati v tla in ponovno z žaljivimi besedami žalil sodnika in delegata.
Pri zapuščanju ograjenega dela igrišča pa je sodniku zagrozil: »Si boš ti zapomnil, koga si izključil«!
SKLEP: Trenerju se na podlagi določil členov 9/2-4 ; 24 in 13/1 DP NZS izreka ukrep denarna kazen 50,00 € za odstranitev in prepoved dostopa do
garderob in uradnega tehničnega prostora na eni (1) prvenstveni tekmi zaradi žalitev in groženj.

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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