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Zapisnik

15/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v torek, 06. november 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

2. SML Zahod 2018/19, 13. krog

Sava Kranj - Arne Tabor 69, 30.10.2018

Igralec ekipe Sava Kranj, KOTNIK JAKA, ki je v 21. minuti zaradi nasilne igre proti nasprotnemu igralcu, prejel rdeči karton in bil izključen se na
podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-3 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 2 (dveh) tekmah.

Krka - FC Koper, 31.10.2018

Igralec ekipe Koper, BEGANOVIĆ HUSMIR, ki je v 95. minuti zaradi udarjanja nasprotnega igralca, prejel rdeči karton in bil izključen se na podlagi
člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-3 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 3 (treh) tekmah.

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Krka – na tekmi so prejeli 6 rumenih kartonov , se na podlagi določil 9/1.,25.,26.in v povezavi s
13.členom DP NZS, NK KRKA izreče DENARNA KAZEN v višini 78,00 € /oseminsedemdeset evrov/.

Dne 31.10.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Krka : Koper, po koncu katere je ŠKEDELJ FILIP igralec ekipe Krka, pri odhodu z
igrišča z neprimernimi besedami žalil sodnike. Zato se igralca poziva da v zvezi svojega obnašanja po koncu tekme poda pisno izjavo in jo v roku
24 ur po prejemu obvestila dostavi na sedež MNZ Ljubljana. Na podlagi 34 člena DP NZS je igralec ŠKEDELJ PILIP v SUSPENZU do končanja
disciplinskega postopka.

2. SML Zahod 2018/19, 14. krog

NK Šenčur - Sava Kranj, 04.11.2018

Igralec ekipe Sava Kranj, REBOLJ NIK, ki je v 90. minuti zaradi vlečenja nasprotnega igralca prejel drugi rumeni karton in bil izključen, ter se po
izključitvi nešportno obnašal do sodnice, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 3 (treh)
tekmah.

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Sava Kranj – 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 SAVA KRANJ izreče DENARNA KAZEN v višini 65€ /petinšestdeset evrov/.

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Šenčur – na tekmi so prejeli 5 rumenih kartonov , se na podlagi določil člena 9/1-1, člena 25, člena
26 DP NZS, ŠD ŠENČUR izreče OPOMIN.

Arne Tabor 69 - ND Bilje, 04.11.2018

Igralec ekipe Arne Tabor 69 , STRUNA NEJC, ki je v 53. minuti zaradi vlečenja sodnika za roko in nešportnega obnašanja do sodnika prejel rdeči 
karton in bil izključen, se na podlagi člena 9/2-3, člena 10, člena 19/1-1,6 DP NZS , kaznuje s prepovedjo nastopanja na 4 (štirih) tekmah. Pri izreku
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kazni se je upoštevalo točko F, Splošna navodila NZS- disciplinska politika organov vodenja tekmovanj NZS, kakor tudi igralčevo pisno izjavo.

Trener ekipe Arne Tabor 69, DVORŠEK ANDRAŽ, ki je bil v 53. minuti zaradi protestiranja in ugovarjanja na sodniške odločitve , predhodno je bil že
opozorjen na svoje obnašanje, odstranjen s klopi za rezervne igralce, igrišče je zapustil nešportno, se na podlagi člena 9/2-4 in v zvezi s členom
24/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in do uradnega tehničnega prostora na 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo
trenerjevo pisno izjavo.

2. SKL Zahod 2018/19, 13. krog

Sava Kranj - Arne Tabor 69, 30.10.2018

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Arne Tabor 69 – na tekmi so prejeli 5 rumenih kartonov , se na podlagi določil 9/1.,25.,26.in v
povezavi s 13.členom DP NZS, ŠD TABOR 69 VIŽMARJE-BROD izreče DENARNA KAZEN v višini 65€ /petinšestdeset evrov/.

ND Primorje - NK Šenčur, 30.10.2018

Igralec ekipe Šenčur, ČARMAN DJURAN MATIJA , ki je v 75. minuti zaradi žalitve sodnika z neprimernimi besedami, prejel rdeči karton in bil
izključen se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je
upoštevalo igralčevo opravičilo sodniku po koncu tekme.

Krka - FC Koper, 31.10.2018

Igralec ekipe Krka, HUDOROVAC SIMON, ki je v 71. minuti zaradi nasilne igre proti nasprotnemu igralcu, prejel rdeči karton in bil izključen se na
podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-3 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo
igralčevo opravičilo sodniku po tekmi.

2. SKL Zahod 2018/19, 14. krog

Arne Tabor 69 - ND Bilje, 04.11.2018

Igralec ekipe Bilje, TOMASETIG SAMO, ki je v 39. 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.

Igralec ekipe Arne Tabor 69, TAVČAR URBAN, ki je v 80. 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 Arne Tabor 69 – 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, ŠD TABOR 69 VIŽMARJE-BROD izreče DENARNA KAZEN v višini 65€ /petinšestdeset evrov/.

Pomočnik trenerja ekipe Arne Tabor 69, IVANUŠA ROMAN, ki je bil v 39. minuti zaradi protestiranja in ugovarjanja na sodniške odločitve ,
predhodno je bil že opozorjen na svoje obnašanje, odstranjen s klopi za rezervne igralce, igrišče je zapustil nešportno, se na podlagi člena 9/2-4 in
v zvezi s členom 24/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in do uradnega tehničnega prostora na 3 (treh) tekmah. Pri izreku kazni
se je upoštevalo trenerjevo pisno izjavo, kakor tudi, da je po tekmi nadaljeval z nešportnim obnašanjem do sodnika.

Starejši dečki 2. liga 2018/19
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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 2. SML/SKL Zahod
Ludvik Faflek l.r.
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