Koper/Capodistria , 24.10.2017

Zapisnik
/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v torek, 24. oktober 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
2.SML zahod 2017/2018, 12. krog
Slovan - ND Primorje, 22.10.2017
Igralec ekipe ND Slovan Halibašić Maid št.izkaznice 80753 je bil v 90 minuti izključen, ko je prejel drugi opomin zaradi nešportnega ravnanja
(brcanja žoge po sodniškem pisku). Igralec je športno zapustil igrišče. Na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP NZS in ob upoštevanju Splošnih
navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se igralcu Halibašić Maidu za očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 1
/eni/ tekmi.

Elta Izola - NK Sava Kranj, 22.10.2017
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper trenerja ekipe NK Sava Kranj g. Nikić Dariota zaradi protestiranja ob sodniških odločitvah
in komentiranja sojenja. Iz poročila delegata in glavnega sodnika je razbrat, da je trener v 56 minuti zapustil tehnični prostor in stekel v igrišče do
sodnika ter zahteval sankcioniranje igralca. Po odstranitvi je le s težavo in ob prigovarjanju igralcev zapustil klop. Na podlagi določil 9/2 (4). in
24/1.členom DP NZS se trenerju Nikić Dariotu zaradi očitane kršitve izreče ukrep prepoved dostopa do garderob in/ali do uradnega tehničnega
prostora na 1 /eni/ tekmi.

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Elta Izola - na tekmi so prejeli 6 rumenih kartonov zato se na podlagi določil 9/1(3)., 25/1(11). in
26/1. člena DP NZS ter upoštevajoč predkaznovanost (glej zapisnika 1 kroga 2.SML-Zahod 2017/18), ekipi Elta Izola izreče: denarna kazen v višini
90 € /devetdeset/ evrov
PRAVNI POUK: 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.
Disciplinski sodnik
Srečko Zebec l.r.
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