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Ljubljana, 17.10.2017

Zapisnik

11/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v torek, 17. oktober 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

3. Slovenska nogometna liga Center 17/18, 8. krog

Brinje Grosuplje - Komenda, 07.10.2017

Dne 7.10.2017 je bila odigrana tekma med ekipama Brinje Grosuplje : Komenda na kateri je ekipo Komenda vodil trener MITIĆ RADIVOJE, kateri pa
nebi smel biti na klopi, ker prestaja disciplinsko kazen. Zato se trenerju MITIĆ RADIVOJE in ekipi KOMENDA , na podlagi člena 9/1-1,člena 24 in
člena 25 DP NZS izreka OPOZORILO. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe in trenerja.

3. Slovenska nogometna liga Center 17/18, 9. krog

Rudar Trbovlje - Brinje Grosuplje, 14.10.2017

Igralec Rudar Trbovlje, KRAJŠIČ ŽAN, ki je v 93. minuti zaradi brezobzirne igre proti nasprotnemu igralcu prejel drugi rumeni karton in bil izključen
se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Rudar Trbovlje – na tekmi so prejeli 4 rumene kartone in rdeč karton , se na podlagi določil
9/1.,25.,26.in v povezavi s 13. členom DP NZS, NK RUDAR TRBOVLJE izreče DENARNA KAZEN v višini 125€ /stopetindvajset evrov/.

Sava Kranj - Kolpa, 14.10.2017

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Sava Kranj – na tekmi so prejeli 5 rumenih kartonov , se na podlagi določil 9/1.,25.,26.in v povezavi s
13. členom DP NZS, NK SAVA KRANJ izreče DENARNA KAZEN v višini 125€ /stopetindvajset evrov/.

Ivančna Gorica - Kočevje, 14.10.2017

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Ivančna Gorica – na tekmi so prejeli 5 rumenih kartonov , se na podlagi določil 9/1.,25.,26.in v
povezavi s 13.členom DP NZS, NK IVANČNA GORICA izreče DENARNA KAZEN v višini 125€ /stopetindvajset evrov/.

Proti izrečenim sklepom disciplinskega organa zoper izrečene kazni 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.

Disciplinski sodnik 3. SNL Center
Ludvik Faflek l.r.
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