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Kranj, 18.10.2022

št.: 12-2022/23

ZAPISNIK
12-2022/23. obravnave Disciplinskega sodnika 2. SML/SKL - zahod, ki je bila v torek, 18. oktobra
2022, in na kateri je na podlagi 36. člena Disciplinskega pravilnika NZS (DP NZS) sprejel in izdal
naslednje:

SKLEPE
2. SML - zahod, 11. krog

15.10. in 16.10. 2022

ROLTEK DOB : TABOR SEŽANA ADRIAPLAN

Vratar ekipe ROLTEK DOB št.12 Lucas ERJAVŠEK /91679/ je bil izključen neposredno po končanem
srečanju, saj je v povračilni reakciji na odrivanje s strani nasprotnega igralca, le-tega prijel za vrat,
zato se na podlagi določil 5/d., 8/1(d). in 22. člena DP NZS ter v povezavi s točko I.C.1 Disciplinske
politike organov vodenja tekmovanj, igralcu za ta prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
Pri izreku kazni je bila v skladu s 17. členom DP NZS upoštevana olajševalna okoliščina, saj se je igralec po
končani tekmi opravičil sodniku za svoje nešportno vedenje.

Igralec ekipe TABOR SEŽANA ADRIAPLAN št.18 Adnan JAKUPOVIĆ /94277/ je bil izključen
neposredno po končanem srečanju zaradi močnega odrivanja nasprotnega igralca, kar je bil vzrok za
medsebojno prerivanje in verbalno konfrontacijo med več igralci obeh ekip, zato se na podlagi določil
5/d., 8/1(d). in 22. člena DP NZS ter v povezavi s točko I.B Disciplinske politike organov vodenja
tekmovanj, igralcu za ta prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah.
Pri izreku kazni je bila v skladu s 17. členom DP NZS upoštevana olajševalna okoliščina, saj se je igralec po
končani tekmi opravičil sodniku za svoje nešportno vedenje.
ŠENČUR : TRIGLAV KRANJ

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe TRIGLAV KRANJ - na tekmi so prejeli 5 rumenih
kartonov - se na podlagi določil 4/1(l)., 8/4(c). in 10/4. člena DP NZS, NK TRIGLAV KRANJ izreče:
denarna kazen v višini 75 € /petinsedemdeset evrov/.

PRAVNI POUK:
Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba v roku 3 dni od prejema zapisnika obravnave Disciplinskega sodnika.
Pritožba je pravočasna, če je oddana, priporočeno po pošti, zadnji dan pritožbenega roka in je vplačana
pritožbena taksa v višini 400 evrov 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.
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