Celje, 19.10.2016

Zapisnik
12/2016 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v sredo, 19. oktobra 2016, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Pokal člani 16/17, 2. krog
Fosilum Šentjur - NK Šmartno 1928, 14.10.2016
Sklep št. 51/16-17
OSET ANŽE (61829; FOSILUM ŠENTJUR)
OSET Anže je bil v 34. minuti tekme izključen zaradi nedostojnega obnašanja, ko je v afektu izrekel žaljivko do glavnega sodnika. Po izključitvi je
igrišče zapustil takoj in športno.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS in ob upoštevanju olajševalnih okoliščin izreka ukrep prepovedi nastopanja na
dveh (2) pokalnih tekmah.

Sklep št. 52/16-17
ŽNIDAR DAVID (34439; FOSILUM ŠENTJUR)
ŽNIDAR David je bil v 85. minuti tekme izključen zaradi žalitev in groženj glavnemu sodniku. Po izključitvi igrišča ni zapustil takoj ampak je
nadaljeval z grožnjami sodniku, da ga bo poiskal v Celju in, da ga bo pretepel, da ne bo ostal živ. Z igrišča je odšel počasi ter ves čas žalil sodniško
trojko, celotno sodniško organizacijo in MNZ Celje.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena in 1. odstavka 10. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi nastopanja za dobo šest (6)
mesecev (t.j. do 19.04.2017).

Sklep št. 53/16-17
FOSILUM ŠENTJUR
Ekipa je slabo organizirala tekmo saj ni zagotovila dovolj rediteljev, da bi zagotovili varnost sodnikom. Med polčasoma in po končani tekmi, ko so
sodniki odhajali z igrišča v garderobe je do garderobnih prostorov sodnikov prišlo več navijačev, ki so sodnike žalili in jim grozili, eden od navijačev
pa je hotel s sodnikom tudi fizično obračunavati.
To dejanje je po disciplinskem pravilniku NZS šteti, kot hujši prekršek organizatorja tekme, saj je organizator po veljavnih predpisih NZS in MNZ
Celje dolžan zagotoviti varnost vsem igralcem in uradnim osebam in sicer pred, med in po končani tekmi oz. do odhoda igralcev nasprotne ekipe
in uradnih oseb.
SKLEP: Ekipi se na podlagi 5. alineje 25. člena in v zvezi s 1. alinejo 13. člena DP NZS izreka denarna kazen 200,00 €.

Sklep št. 54/16-17
FOSILUM ŠENTJUR
Ekipa je na tekmi prejela štiri (4) javne opomine, s klopi za rezervne igralce je bila odstranjena uradna oseba-pomočnik trenerja. Po tekmi je
podana prijava še zoper eno uradno osebo in enega igralca.
SKLEP: Ekipi se na podlagi 8. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 70,00 €.
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Sklep št. 55/16-17
GORENAK UROŠ (C-10471 POMOČNIK TRENERJA FOSILUM ŠENTJUR)
Pomočnik trenerja ekipe Fosilum Šentjur je bil v 88. minuti tekme odstranjen zaradi nestrinjanja s sodniškimi odločitvami in zaradi žalitev sodnika.
SKLEP: Trenerju se na podlagi 9. alineje 47. člena TPR MNZ Celje in ob upoštevanju predkaznovanosti (sklep štev. 37/16-17) izreka denarna kazen
75,00 €.

Sklep št. 56/16-17
TUHTAR SEBASTJAN (61598, FOSILUM ŠENTJUR)
TUHTAR Sebastjan je po končani tekmi pred garderobami pričakal sodnike, da so prišli z igrišča in skočil proti sodnikom ter jih pričel grobo žaliti in
zmerjati. Poskušal je priti do sodnikov, da bi z njimi tudi fizično obračunal ter mahal z rokami proti sodnikom. Ves čas je grozil, da bo sodnike pobil
in, da živi ne bodo odšli domov. Namero so mu preprečili soigralci, ki so ga potegnili stran od sodnikov tako, da so sodniki odšli v garderobe.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi nastopanja na treh (3) pokalnih tekmah.

Sklep št. 57/16-17
JUG IVAN (VODJA VARNOSTI FOSILUM ŠENTJUR)
Zoper JUG Ivana-vodjo varnosti organizatorja tekme je bila podana prijava, da kot vodja varnosti ni opravil svojih nalog ampak je med polčasoma
tekme in po končani tekmi prišel do sodnikov ter jih zmerjal in žalil.
SKLEP: Uradni osebi se na podlagi 5. alineje 2. odstavka 9. člena in 1. odstavka 11. lena DP NZS izreka ukrep prepovedi opravljanja funkcij za dobo
enega (1) meseca (t.j. do 19.11.2016).

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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