Disciplinski zapisnik 2015-20
Tekmovalna sezona 2015/2016

Koper, 03.11.2015

Disciplinski sodnik MNZ Koper je na seji, ki je bila v torek, 03.11.2015 na podlagi 36. člena Disciplinskega
pravilnika NZS (v nadaljevanju: DP) sprejel sklepe kot sledi:

EPNL 2015/2016 8.krog 31.10.2015
Rakek : Plama
Vratar ekipe Rakek Aleksandar SAVIČIĆ reg.št. 41822 je bil izključen v 89.minuti. Ko je bil nad njim storjen
prekršek se je razjezil in konfrotiral z gostujočim igralcem nato pa ga prijel za vrat in odrival. Zaradi napada na
igralca nasprotne ekipe mu je glavni sodnik pokazal rdeč karton. Vratar je izključitev sprejel športno in igrišče
zapustil mirno. 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 SAVIČIĆ Aleksandru reg.št. 41822 za očitano kršitev izreče
kazen prepovedi nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah.
Igralec ekipe Rakek ČEGANJAC Ivan reg.št. 37715 je bil izključen v 86.minuti, ko je prejel drugi rumeni karton
zaradi brezobzirne igre. Igralec je izključitev sprejel športno in igrišče zapustil mirno. 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 ČEGANJAC Ivanu reg.št. 37715 za očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/
prvenstveni tekmi.
Po uradni dolžnosti je uveden disciplinski postopek zoper ekipo Rakeka. Iz poročila delegata je razvidno, da se
je pri pisanju zapisnika pojavila kopica težav. Oseba, ki je pisala zapisnik je prišla v uradne prostore 20 minut
pred tekmo, v zapisnik ni bilo mogoče vnesti igralcev gostujoče ekipe (čeravno se do sedaj v 7 krogih ni še nikjer
pojavila težava), na koncu pa se je pojavila težava s tehnično opremo (tiskalnikom) zato se je tekma začela z 10
minutno zamudo. Tako ravnanje predstavlja disciplinsko kršitev in se zato na podlagi 25.čl in 9/1. člena DP ekipi
NK Rakek izreče OPOZORILO.
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Rakek – na tekmi so prejeli 4 rumene in 2 rdeča kartona se na
podlagi določil 9/1., 25/1., in 26., in v povezavi s 13.členom DP ekipi Rakek izreče denarna kazen v višini 60 /
z besedo: sestdeset / EUR.

Komen : Postojna
Igralec ekipe Postojna BABIĆ Jan reg.št. 60349 je bil izključen v 64.minuti, ko je bil nad njim storjen prekršek
je igralca gostujoče ekipe, ki je ležal na tleh brcnil v predel hrbta. Igralec ni bil poškodovan in ni potreboval
zdravniške pomoči. Igralec je izključitev sprejel športno in igrišče zapustil mirno. 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
BABIĆ Janu reg.št. 60349 za očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 3 /treh/ prvenstvenih
tekmah.

Jadran Pivovarna Mahnič : Renče
Po uradni dolžnosti je uveden disciplinski postopek zoper uradno osebo – trenerja ekipe Jadran Pivovarna
Mahnič g.Igorja KARIŽ. Iz poročila delegata in glavnega sodnika je razvidno, da je bil trener ekipe g.Igor KARIŽ v
63 minuti odstranjen iz prostora za uradne osebe zaradi nešportnega ravnanja. V trenutku, ko je ob avt liniji
gostujoči igralec hotel prijeti žogo, da bo izvajal vmetavanje v igro je trener g. KARIŽ Igor žogo brcnil vstran in s
tem preprečil izvedbo. Tako ravnanje trenerja KARIŽ Igorja predstavlja kršitev 24.člena DP NZS zato se mu na
podlagi 1.točke 9.člena in 13.čl. DP NZS, ob upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov
vodenja lig NZS ter ob upoštevanju predkaznovanosti /DZ 2015/16 z dne 6.10.2015/ se mu za očitan prekršek
izreče denarna kazen v višini 50 / z besedo: petdeset / EUR.
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Jadran Pivovarna Mahnič – na tekmi so prejeli 4 rumene kartone
in odstranjen je bil trener se na podlagi določil 9/1., 25/1., in 26., in v povezavi s 13.členom DP ekipi Jadran
pivovarna Mahnič izreče denarna kazen v višini 50 / z besedo: petdeset / EUR.

Komen : Postojna
Igralec ekipe Postojna BABIĆ Jan reg.št. 60349 je bil izključen v 64.minuti, ko je bil nad njim storjen prekršek
je igralca gostujoče ekipe, ki je ležal na tleh brcnil v predel hrbta. Igralec ni bil poškodovan in ni potreboval
zdravniške pomoči. Igralec je izključitev sprejel športno in igrišče zapustil mirno. 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
BABIĆ Janu reg.št. 60349 za očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 3 /treh/ prvenstvenih
tekmah.

Zaostali primeri EPNL 2015/2016 7.krog 25.10.2015
Košana : Rakek
Igralec ekipe Rakek Marko GOLEMAC reg.št. 42366 je bil izključen v 45.minuti, ko je zaradi po njegovem
mnenju nedosojenega prekrška nad njim protestiral pri sodniku, ga žalil in mu grozil. Na podlagi 31. čl. DP je bil
igralec ekipe Rakek Marko GOLEMAC pozvan, da pisno pojasni svoje videnje dogodka, vendar igralec tega ni
storil zato je disciplinski sodnik odločil na podlagi znanih dejstev. 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 GOLEMAC
Marku reg.št. 42366 za očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 3 /treh/ prvenstvenih tekmah.
Igralec ekipe Rakek Dražen ČANČAR reg.št. 52699 je bil izključen v 84.minuti, ko je zaradi po njegovem
mnenju nedosojenega prekrška protestiral pri sodniku, ga žalil in mu grozil. Na podlagi 31. čl. DP je bil igralec
ekipe Rakek Dražen ČANČAR pozvan, da pisno pojasni svoje videnje dogodka, vendar igralec tega ni storil zato
je disciplinski sodnik odločil na podlagi znanih dejstev. 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 ČANČAR Draženu
reg.št. 52699 za očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 3 /treh/ prvenstvenih tekmah.

Igralec ekipe Rakek Jasmin ĆURAN reg.št. 60353 je po koncu tekme, ko so sodniki odhajali iz garderob pristopil
do sodnikov in jim grozil ter jih žalil. Skupaj z še enim igralcem ter ob pomoči NN funkcionarja kluba NK Rakek
je zaparkiral avtomobil v katerem so bili sodniki in jim tako nekaj časa preprečeval odhod. Nato je zapeljal za
avtomobilom sodnikov ter jim sledil vse do Postojne, kjer je posredovala policija. Na podlagi 31. čl. DP je bil
igralec ekipe Rakek Jasmin ČURAN pozvan, da pisno pojasni svoje videnje dogodka, vendar igralec tega ni storil
zato je disciplinski sodnik odločil na podlagi znanih dejstev. 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 ČURAN Jasminu
reg.št. 60353 za očitane kršitve izreče kazen prepovedi nastopanja na 6 /šestih/ prvenstvenih tekmah.

Zaostali primer EPNL 2015/2016 6.krog 18.10.2015
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Jadran Pivovarna Mahnič – na tekmi so prejeli 5 rumenih
kartonov se na podlagi določil 9/1., 25/1., in 26., in v povezavi s 13.členom DP ekipi Jadran Pivovarna Mahnič
izreče denarna kazen v višini 50 / z besedo: petdeset / EUR.

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.

