Celje, 23.05.2018

Zapisnik
30/1718 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v sredo, 23. maja 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika
(v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
3. SNL - Sever 17/18, 16. krog
NK AjDAS Lenart - S.Rojko Dobrovce, 16.05.2018
Sklep št. 114/17-18
S. ROJKO DOBROVCE
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 125,00 €.

3. SNL - Sever 17/18, 25. krog
NK Pohorje - Tehnotim Pesnica, 19.05.2018
Sklep št. 115/17-18
NK POHORJE
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 125,00 €.

Sklep št. 116/17-18
TEHNOTIM PESNICA
Ekipa je na tekmi prejela štiri (4) javne opomine, s klopi za rezervne igralce pa 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 125,00 €.

Sklep št. 117/17-18
FRAJZMAN ROBERT (TRENER; TEHNOTIM PESNICA)
Trener ekipe TEHNOTIM Pesnica je bil v 32. minuti tekme odstranjen s klopi za rezervne igralce zaradi nestrinjanja s sodniškimi odločitvami. Ko je
glavni sodnik pristopil do njega ga je trener pričel še grobo žaliti z različnimi žalitvami. Zaradi žalitev ga je sodnik odstranil. Pri odhajanju je trener
nadaljeval z žalitvami s katerimi je nadaljeval tudi ko se je nahajal za ograjenim delom igrišča.
SKLEP: Trenerju se na podlagi določil čl. 9/1-4 in 24 DP NZS in ob upoštevanju predkaznovanosti (sklep štev. 28/1718) izreka prepoved dostopa do
garderob in uradnega prostora na treh (3) prvenstvenih tekmah.

Videm - Dravinja, 19.05.2018
Sklep št. 118/17-18
HLIŠ ŽAN (75341, VIDEM)
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HLIŠ Žan je bil v 62. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (spotikanje in brezobzirna igra). Po izključitvi je igrišče zapustil takoj in
športno.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi nastopanja na eni (1) prvenstveni tekmi.

Kety Emmi Bistrica - Fosilum Šentjur, 19.05.2018
Sklep št. 119/17-18
TUHTAR SEBASTJAN (61598, FOSILUM ŠENTJUR)
TUHTAR Sebastjan je po končani tekmi in po prihodu igralcev in sodnika do tunela pred garderobami žalil sodnika in delegata tekme z različnimi
žaljivkami. Ker z žaljivkami ni prenehal so ga pomirili soigralci. Kasneje je prišel v garderobe sodnika in se za izrečene žalitve opravičil.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS in ob upoštevanju predkaznovanosti (sklep štev. 50/1718) izreka ukrep
prepovedi nastopanja na treh (3) prvenstvenih tekmah.

Sklep št. 120/17-18
ZORIČ TILEN (68529, FOSILUM ŠENTJUR)
ZORIČ Tilen je po končani tekmi in po prihodu igralcev in sodnika v tunel pred garderobami pristopil do njega in ga žalil z grobimi žalitvami nakar
so ga pomirili soigralci in ga odvedli v garderobe.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi nastopanja na treh (3) prvenstvenih tekmah.

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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