Disciplinski zapisnik 2015-06
Tekmovalna sezona 2014/2015

Koper, 15.04.2015

Disciplinski sodnik MNZ Koper je na seji, ki je bila v sredo, 15.04.2015 na podlagi 36. člena Disciplinskega
pravilnika NZS (v nadaljevanju: DP) sprejel sklepa kot sledi:

EPNL 2014/2015 15.krog 11.04.2015
Renče : Komen
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Komen – 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 Komen izreče denarna kazen v višini 50 / z
besedo: petdeset / EUR.

Jadran Pivovarna Mahnič : Košana
Po uradni dolžnosti je uveden disciplinski postopek zoper trenerje ekipe Košana g. BERGINC Joškota. Iz poročila
delegata in glavnega sodnika je razvidno, da je trener v 92.minuti zaradi komentiranja sojenja in burne reakcije
na sodniško odločitev bil odstranjen iz prostora za uradne osebe. Glavni sodnik je trenerja odstranil, ta pa je
igrišče zapustil športno in brez komentarja. Po proučitvi dokumentacije je ugotovljeno da ravnanje trenerja
BERGINC Joškota predstavlja kršitev 24.člena DP NZS. Kot olajševalno okoliščino mu je šteti, da se je po koncu
tekme sodniku opravičil, kot oteževalno pa dejstvo, da je bil zaradi podobnega prekrška že odstranjen iz igrišča
v 13.krogu in ga je disciplinski sodnik kaznoval z OPOMINOM. Na podlagi 1.točke 9.člena in 13.člena DP NZS ter
predkaznovanosti disciplinski sodnik za očitan prekršek trenerju NK Košana BERGINC Joškotu izreka 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.
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