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Celje, 03.10.2018

Zapisnik

09/1819 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v sredo, 03. oktobra 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

2. SKL VZHOD 18/19, 8. krog

NK Kety Emmi Bistrica - NŠ Dravograd, 30.09.2018

Sklep št. 12/18-19
MLAKAR STAŠ (90403, NK KETY EMMI BISTRICA)
MLAKAR Staš je bil v 76. minuti tekme izključen zaradi namernega in nasilnega udarjanja s komolcem v predel prsi nasprotnega igralca v trenutku
ko je bila žoga na drugi strani igrišča. Pri tem je igralec utrpel poškodbe, da z igro ni mogel nadaljevati. Po izključitvi je igrišče zapustil takoj.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS ter v povezavi s točko I.B.2 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov
vodenja lig NZS izreka ukrep prepovedi nastopanja na štirih (4) prvenstvenih tekmah.

Sklep št. 13/18-19
NK KETY EMMI BISTRICA
Ekipa je na tekmi prejela pet (5) javnih opominov.
SKLEP: Na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP NZS, se ekipi izreče denarna kazen 65,00 €.

2. SML VZHOD 18/19, 8. krog

Rudar Velenje - NK Šampion, 29.09.2018

Sklep št. 10/18-19
RUDAR VELENJE
Klub ni poskrbel za organizacijo in izvedbo tekme v skladu s tekmovalnimi pravili. Tekma se je pričela z 10 minutno zamudo, ker igrišče ni bilo
pripravljeno za tekmo (na igrišču so bile tehnične ovire), na tekmi ni bilo nosil za prenos poškodovanih igralcev, prav tako ni bilo table za
nakazovanje menjav. Navijači ekipe RUDAR Velenje so nešportno navijali in žalili sodnike, po končani tekmi metali papir na igrišče in proti
sodnikom. Pri odhajanju sodnikov z igrišča proti garderobam so navijači grozili sodnikom.
SKLEP: Na podlagi določil 9/1-3; 25/1 in v povezavi s členom 13/1 DP NZS, se klubu ob upoštevanju olajševalnih okoliščin, da so redarji pri
odhajanju sodnikov z igrišča zagotovili varnost sodnikom, za ostale pomanjkljivosti izreče ukrep denarna kazen 150,00 €.

Sklep št. 11/18-19 
KRŽIŠNIK ERIK (TRENER; RUDAR VELENJE) 
Trener ekipe RUDAR Velenje je bil v 76. minuti tekme odstranjen s klopi za rezervne igralce zaradi protestiranja in nestrinjanja s sodniškimi 
odločitvami. Po odstranitvi je odšel takoj, za ograjenim delom igrišča pa je nadaljeval z negodovanjem. S svojim obnašanjem je dajal povod tudi 
navijačem, da so se neprimerno vedli in žalili sodnike. Po končani tekmi je prišel na igrišče na razdaljo 10-15 metrov do glavnega sodnika in ga žalil 
z neprimernimi besedami ter pljunil na igrišče v smeri proti sodnikom.
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SKLEP: Trenerju se na podlagi določil členov 9/2-4 ; 24 in 13/1 DP NZS in ob upoštevanju pisnega opravičila izreka ukrep denarna kazen 50,00 € za
odstranitev in prepoved dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na treh (3) prvenstvenih tekmah zaradi žalitev. 

Sklep št. 12/18-19
NK ŠAMPION
Ekipa je na tekmi prejela pet (5) javnih opominov.
SKLEP: Na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP NZS, se ekipi izreče denarna kazen 65,00 €.

Sklep št. 13/18-19
RUDAR VELENJE
Ekipa je na tekmi prejela štiri (4) javne opomine, s klopi za rezervne igralce je bil odstranjen trener.
SKLEP: Na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP NZS, se ekipi izreče denarna kazen 65,00 €.

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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