Celje, 03.09.2019

Zapisnik
03/1920 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v torek, 03. septembra 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
2. SKL VZHOD 19/20, 2. krog
NK MB Tabor - NK Šampion, 29.08.2019
Sklep št. 7/19-20
KOCIJAN BLAŽ (94685, NK MB TABOR)
KOCIJAN Blaž je bil v 80. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (vlečenje in brezobzirna igra). Po izključitvi je odšel takoj in
športno.
SKLEP: Igralcu se na podlagi določil 5/a: 8/1-d in 22. 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.

2. SKL VZHOD 19/20, 3. krog
NK Šampion - Drava Dakinda Ptuj, 31.08.2019
Sklep št. 8/19-20
DRAVA DAKINDA PTUJ
Ekipa ob prihodu na stadion ni imela dresov ustrezne barve, zato so iz kluba pripeljali druge drese. Zaradi tega se je tekma pričela s 14 minutno
zamudo. Zaradi zamude niso nastale druge posledice.
SKLEP: Na podlagi določil 4/1-h in 8/4-a DP NZS se ekipi izreka opozorilo.

NK Vipoll Veržej - Rogaška - Rogatec, 01.09.2019
Sklep št. 9/19-20
ROGAŠKA-ROGATEC
Ekipo je na tekmi vodil trener KOBILŠEK Andraž z neustrezno licenco.
SKLEP: Na podlagi določil 4/1-h; 8/4-c; 10/4 in 9/5 DP NZS, upoštevajoč predkaznovanost (sklep štev. 1/19-20) se ekipi izreka denarna kazen 50,00
€.

2. SML VZHOD 19/20, 2. krog
NK MB Tabor - NK Šampion, 29.08.2019
Sklep št. 10/19-20
KRIŽNIK SAŠO (105308, NK ŠAMPION)
KRIŽNIK Sašo je bil v 68. minuti tekme izključen zaradi žalitev glavnega sodnika z neprimernimi besedami, ker po njegovem mnenju sodnik ni
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dosodil prekrška nad njim. Po izključitvi je odšel takoj in športno, po tekmi se je opravičil sodniku za izrečene besede.
SKLEP: Igralcu se na podlagi določil 5/e: 8/1-d in 22. člena DP NZS ter v povezavi s točkama I.E.3 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika
organov vodenja lig NZS in ob upoštevanju opravičila izreka ukrep prepovedi nastopanja na dveh (2) prvenstvenih tekmah.

Sklep št. 11/19-20
DJUROVIČ ŽIGA (94588, NK MB TABOR)
DJUROVIČ Žiga je bil v 60. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (brezobzirna igra in odrivanje). Po izključitvi je odšel takoj in
športno, po tekmi se je opravičil sodniku za storjene prekrške.
SKLEP: Igralcu se na podlagi določil 5/a: 8/1-d in 22. 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.

Sklep št. 12/19-20
NK MB TABOR
Ekipa je na tekmi pet (5) javnih opominov.
SKLEP: Na podlagi določil 4/1-l; 8/4-c; 10/4 in 9/5 DP NZS, se ekipi izreče denarna kazen 65,00 €.

2. SML VZHOD 19/20, 3. krog
NK Šampion - Drava Dakinda Ptuj, 31.08.2019
Sklep št. 13/19-20
GOLOB GREGA (93018, NK ŠAMPION)
GOLOB Grega je bil v 31. minuti tekme izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za doseganje zadetka. Po izključitvi je odšel takoj in športno.
SKLEP: Igralcu se na podlagi določil 5/b: 8/1-d in 22. člena DP NZS ter v povezavi s točkama I.G.1 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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