Celje, 07.12.2018

Zapisnik
18/1819 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v petek, 07. decembra 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. 36/18-19
NAPAST BOJAN (PREDSTAVNIK EKIPE, NK KETY EMMI BISTRICA)
NAPAST Bojan je kot predstavnik ekipe za vodjo varnosti prijavil PRISTOVNIK Matjaža, ki ga na tekmi sploh ni bilo ampak je delo reditelja opravljal
MLAKAR Boštjan. V 71. minuti tekme potem, ko so gosti dosegli zadetek je reditelj prišel do igrišča in do prvega pomočnika sodnika ter ga žalil in
mu grozil. Po izrečenih žalitvah in grožnjah je odšel. Ker je prvotno bil prijavljen in kaznovan za kršitev PRISTOVNIK se je le-ta pritožil. Pritožbena
komisija NZS je sklep razveljavila in zadevo vrnila v ponovno odločanje disciplinskemu sodniku prve stopnje.
SKLEP: Uradni osebi se na podlagi 1. alineje 1. odstavka 9. člena DP NZS ob upoštevanju pisnega opravičila ter ugotovitev, da v tem primeru ni šlo
za namerno zavajanje izreka opozorilo.

Sklep št. 37/18-19
MLAKAR BOŠTJAN (REDITELJ, NK KETY EMMI BISTRICA)
MLAKAR Boštjan 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-reditelju se na podlagi 3. alineje 1. odstavka 9. člena v povezavi s 1. odstavkom 13. člena DP NZS izreka denarna kazen 50,00
€.

Sklep št. 38/18-19
ANTOLIČ VLADO (DELEGAT)
Antolič Vlado je na tekmi opravljal delo delegata. Pred tekmo ni preveril kdo je vodja varnosti in kdo reditelj, kar je imelo za posledico, da je bil po
tekmi zaradi kršitev prijavljen vodja varnosti PRISTOVNIK Matjaž, ki na tekmi ni bil ampak je kršitev storil reditelj MLAKAR Boštjan. To je imelo za
posledico, da je bila prijavljena napačna oseba in je bila izrečena kazen s strani disciplinskega sodnika zoper osebo, ki prekrška ni storila. Po
pritožbi je disciplinska komisija NZS sklep razveljavila.
SKLEP: Uradni osebi-delegatu se na podlagi 1. alineje 1. odstavka 9. člena DP NZS izreka opozorilo.

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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