Celje, 30.05.2018

Zapisnik
31/1718 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v sredo, 30. 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, 26. krog
Tehnotim Pesnica - Korotan Prevalje, 26.05.2018
Sklep št. 121/17-18
PODVINSKI NIKO (TRENER; KOROTAN PREVALJE)
Trener ekipe KOROTAN Prevalje je bil v 64. minuti tekme odstranjen s klopi za rezervne igralce zaradi nestrinjanja s sodniškimi odločitvami. Po
odstranitvi je odšel takoj in športno.
SKLEP: Trenerju se na podlagi določil čl. 9/1-3 in 24 DP NZS izreka denarna kazen 50,00 €.

AS System Šmarje pri Jelšah - Zreče, 26.05.2018
Sklep št. 122/17-18
AS SYSTEM ŠMARJE PRI JELŠAH
Ekipa je na tekmi prejela sedem (7) 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 175,00 €.

Fosilum Šentjur - Videm, 27.05.2018
Sklep št. 123/17-18
PREVOLŠEK ALEŠ (103851, FOSILUM ŠENTJUR)
PREVOLŠEK Aleš je bil v 68. minuti tekme izključen zaradi udarjanja z nogo v predel noge nasprotnega igralca potem, ko ni imel možnosti igranja z
žogo. Po izključitvi je igrišče zapustil takoj.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi nastopanja na treh (3) prvenstvenih tekmah.

Sklep št. 124/17-18
FOSILUM ŠENTJUR
Klub na tekmi ni zagotovil napovedovalca.
SKLEP: Na podlagi določil 9/1 in 25/1 člena DP NZS, se ekipi izreče opozorilo.

Sklep št. 125/17-18
FOSILUM ŠENTJUR
Ekipa je na tekmi prejela šest (6) 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 150,00 €.
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Dravinja - Mons Claudius, 27.05.2018
Sklep št. 126/17-18
MONS CLAUDIUS
Ekipa je na tekmo prišla in jo odigrala z desetimi igralci.
SKLEP: Na podlagi določil 9/1., 25/1. in v povezavi s 13. členom DP NZS, se ekipi izreče denarna kazen 150,00 €.

S.Rojko Dobrovce - NK Pohorje, 27.05.2018
Sklep št. 127/17-18
LUBEJ ROK (46151, S. ROJKO DOBROVCE)
LUBEJ Rok je bil v 75. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (vlečenje 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.

Sklep št. 128/17-18
HUTINSKI ALEN (58826, S. ROJKO DOBROVCE)
HUTINSKI Alen je bil v 80. minuti tekme izključen zaradi nasilnega štarta nad nasprotnim igralcem pri čemer ga je tudi zadel v nogo. Po izključitvi je
igrišče zapustil takoj in športno, poškodovani igralec je nadaljeval s tekmo.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi nastopanja na treh (3) prvenstvenih tekmah.

Sklep št. 129/17-18
KREL ALEŠ (49523, NK POHORJE)
KREL Aleš je bil v 42. minuti tekme izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za doseganje zadetka. 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.

Sklep št. 130/17-18
KAJTAZI NASER (53033, S. ROJKO DOBROVCE)
KAJTAZI Naser je bil v 87. minuti tekme izključen zaradi namernega udarjanja nasprotnega igralca s komolcem v obraz v borbi za žogo. Po udarcu
je nasprotni igralec obležal na tleh. Sodnik je KAJTAZIJA zaradi udarjanja izključil. Po izključitvi izključeni igralec ni odšel z igrišča ampak je pristopil
do nasprotnega igralca, ki je še vedno ležal na tleh in z obrazom obrnjen v tla. Na tleh ležečega nasprotnika je KAJTAZI najprej s pestmi večkrat
udaril po zatilju nato pa ga je z nogo z vso močjo in na brutalen način brcnil v predel obraza ter odšel z igrišča. S svojim početjem je povzročil
zgražanje igralcev obeh ekip in vseh prisotnih na tekmi. Pri tem je nasprotnega igralca tako poškodoval, da je močno krvavel iz nosu in ust.
Zdravniška pomoč mu je bila nudena takoj na igrišču nakar je bil z reševalnim vozilom odpeljan v bolnišnico, kjer je bil takoj operiran saj je zadobil
hujše telesne poškodbe ter je po operativnem posegu ostal na zdravljenju.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. in 7. alineje 2. odstavka 9. člena in 1. odstavkom 10. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi nastopanja in prepovedi
sodelovanja v vseh z nogometom povezanih dejavnostih za dobo petih (5) let, t.j. do 29.5.2023.

Sklep št. 131/17-18
S. ROJKO DOBROVCE
Ekipa je na tekmi prejela sedem (7) 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 175,00 €.
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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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