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Celje, 04.10.2017

Zapisnik

07/1718 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v sredo, 04. oktobra 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

3. SNL - Sever 17/18, 7. krog

Dravinja - Tehnotim Pesnica, 30.09.2017

Sklep št. 25/17-18
JERNEJŠEK JAN (71799, DRAVINJA)
JERNEJŠEK Jan je bil v 3. minuti tekme izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za zadetek. 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. 26/17-18
DRAVINJA
Ekipa je na tekmi prejela štiri javne opomine, s klopi za rezervne igralce pa je bila odstranjena uradna oseba.
SKLEP: Na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP, se ekipi izreče denarna kazen 125,00 €.

Sklep št. 27/17-18
SOLINA BENJAMIN (PREDSTAVNIK EKIPE; DRAVINJA)
Predstavnik ekipe DRAVINJA, SOLINA Benjamin je bil v 60. minuti tekme odstranjen s sklopi za rezervne igralce zaradi besednega spora s
trenerjem gostujoče ekipe izven tehničnega prostora. Po odstranitvi je odšel takoj in športno.
SKLEP: Predstavniku ekipe se na podlagi določil čl. 9/1-3 in 24 DP NZS izreka denarna kazen 50,00 €.

Sklep št. 28/17-18
FRAJZMAN ROBERT (TRENER; TEHNOTIM PESNICA)
Trener ekipe TEHNOTIM Pesnica je bil v 60. minuti tekme odstranjen s klopi za rezervne igralce zaradi besednega spora s predstavnikom ekipe
Dravinje. Po odstranitvi je odšel takoj in športno, po tekmi se je opravičil za svoje dejanje.
SKLEP: Trenerju se na podlagi določil čl. 9/1-3 in 24 DP NZS izreka denarna kazen 50,00 €.

Sklep št. 29/17-18
PUŠNIK KAREL (PREDSTAVNIK EKIPE; TEHNOTIM PESNICA)
Predstavnik ekipe TEHNOTIM Pesnica je bil v 69. minuti tekme odstranjen s klopi za rezervne igralce zaradi neprimernega vedenja in
samovoljnega zapuščanja tehničnega prostora. Po odstranitvi je odšel takoj in športno.
SKLEP: Predstavniku se na podlagi določil čl. 9/1-3 in 24 DP NZS izreka denarna kazen 50,00 €.
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Sklep št. 30/17-18
TEHNOTIM PESNICA
Ekipa je na tekmi prejela tri javne opomine, s klopi za rezervne igralce pa sta bili odstranjeni dve uradni osebi.
SKLEP: Na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP, se ekipi izreče denarna kazen 125,00 €.

Pohorje - Korotan Prevalje, 30.09.2017

Sklep št. 31/17-18
KOROTAN PREVALJE
Ekipa je na tekmi nastopila brez trenerja.
SKLEP: Ekipi se na podlagi določil čl. 9/1-1 in 25 DP NZS izreka opozorilo.

ŠD Videm - NK AjDAS Lenart, 01.10.2017

Sklep št. 32/17-18
KRUŠIČ UROŠ (96067, ŠD VIDEM)
KRUŠIČ Uroš je bil v 5. minuti tekme izključen prekrška v čisti situaciji za zadetek. 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.

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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