Koper/Capodistria , 17.10.2017

Zapisnik
/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, 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
Liga MNZ Koper U-15 2017/2018, 4. krog
AH Piran - Jadran Železničar, 07.10.2017
Po uradni dolžnosti je bil uveden disciplinski postopek zoper klub NK Portorož Piran zaradi slabe organizacije tekme in slabe skrbi za varnost
sodnika. Iz prijave sodnika izhaja, da je v pisarno ko sta sodnik in zapisnikarica izpolnjevala zapisnik vstopil trener domače ekipe in sodnika žalil,
mu grozil in oviral pisanje zapisnika. Ko je sodnik prišel v garderobo je ugotovil, da mu je neznana oseba ali osebe popljuvala njegova oblačila
(priložene fotografije). Tako ravnanje je nedopustno in je grob poseg v integriteto sodnika. Nedopustno je, da lahko kdorkoli nepooblaščen vstopi
v garderobo kjer se nahaja sodnik. Za varovanje skrbi vodja varnosti z reditelji. V tem primeru za varnost sodnika ni bilo poskrbljeno. Na podlagi
31.člena Disciplinskega pravilnika je bil NK Portorož Piran pozvan, da v zvezi dogodka poda pisno pojasnilo o očitani kršitvi kar so tudi storili. V
odgovoru obžalujejo dogodek in se sodniku opravičujejo obenem pa pojasnjujejo, da je zaradi obnove prostorov prišlo do prostorske stiske. Da so
v garderobo sodnika lahko vstopile nepooblaščene osebe je nedopustno. Ker sodniku ni bilo mogoče zagotovit svojega prostora, pa je organizator
dolžan zagotoviti varnost sodnika kar bi tudi v tem primeru lahko zagotovil z rediteljem. Tako ravnanje predstavlja kršitev Disciplinskega pravilnika
NZS zato se na podlagi določil 9/1 (3)., 24 in 13/1.členom DP NZS NK Portorož Piran izreče denarna kazen v višini 150 /stopetdeset/ 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 zadnji dan pritožbenega roka priporočeno, po pošti in je vplačana pritožbena taksa v višini 100,00 EUR na TRR MNZ
Koper: si56 1010 0003 4741 127. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za pritožbe MNZ Koper. Pritožbo lahko vloži
kaznovani ali njegov klub.
Disciplinski sodnik
Srečko Zebec l.r.
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