Disciplinski zapisnik 2014-13
Tekmovalna sezona 2013/2014

Koper, 8.04.2014
Disciplinski sodnik MNZ Koper je na seji, ki je bila v torek, 8.4.2014 na podlagi 36. člena Disciplinskega
pravilnika NZS (v nadaljevanju: DP) sprejel sklepe kot sledijo:

EPNL 2013/2014 14.krog 5.4.2014

Košana : Komen
Igralec ekipe NK Košana Frank Marko reg.št.62108 je bil na tekmi izključen v 90. minuti, ko je prejel drugi
rumeni karton zaradi brezobzirne igre, zato se igralcu na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP in ob
upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS za ta prekršek izreče kazen
prepovedi nastopanja na 1 /eni/ tekmi.
Igralec ekipe NK Komen Kristjan Gregorič reg.št.13773 je bil na tekmi izključen v 68. minuti, ko je prejel drugi
rumeni karton zaradi brezobzirne igre. Ob izključitvi je igralec pristopil k glavnemu sodniku in ga žalil zato se
igralcu na podlagi določil 9/2., 19.; 20. in 6. člena DP in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS-disciplinska
politika organov vodenja lig NZS zaradi prejetega drugega opomina izreče kazen prepovedi igranja na 1 /eni/
tekmi in zaradi žalitev sodnika se izreče kazen prepovedi igranja na 3 /treh/ tekmah. Igralcu se za očitane
kršitve izreče enotna kazen prepovedi nastopanja na 4 /štirih/ tekmah.

Postojna : Korte Avtoplus
Igralec ekipe NK Postojna Jan BABIĆ reg.št.60349 je bil na tekmi izključen v 84. minuti, ko je prejel drugi
rumeni karton zaradi brezobzirne igre. Ob izključitvi je igralec med odhodom iz igrišča žalil glavnega sodnika
zato se igralcu na podlagi določil 9/2., 19.; 20. in 6. člena DP in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS disciplinska politika organov vodenja lig NZS zaradi prejetega drugega opomina izreče kazen prepovedi igranja
na 1 /eni/ tekmi in zaradi žalitev sodnika se izreče kazen prepovedi igranja na 3 /treh/ tekmah. Igralcu se za
očitane kršitve izreče enotna kazen prepovedi nastopanja na 4 /štirih/ tekmah.
Vratar ekipe NK Korte Avtoplus Dean ŽUNIĆ reg.št.41115 je bil na tekmi izključen v 51. minuti zaradi prekrška
nad napadalcem nasprotne ekipe, ko je bil ta v čisti situaciji za zadetek zato se igralcu na podlagi določil 9/2.,
19. in 20. člena DP in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS za ta
prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ tekmi.
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Postojna – na tekmi so prejeli 4 rumene in rdeč karton se na
podlagi določil 9/1., 25/1., in 26., in v povezavi s 13.členom DP ekipi NK Postojna izreče denarna kazen v
višini 50 / z besedo: petdeset / EUR.

Cerknica : Fama Vipava

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Cerknica – 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 NK Cerknica izreče denarna kazen v
višini 50 / z besedo: petdeset / EUR.
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Fama Vipava – 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 NK Fama Vipava izreče denarna kazen v
višini 50 / z besedo: petdeset / EUR.

Zaostali primer:
EPNL 2013/2014 12.krog 2.4.2014
Igralec ekipe NK Plama Instalacija Kovačič Driton SPAHIU reg.št.82799 je bil na tekmi izključen v 70. minuti,
ko je prejel drugi rumeni karton zaradi ugovarjanja - protestiranja. Ob izključitvi je igralec med odhodom iz
igrišča žalil glavnega sodnika. Po končani tekmi je isti igralec pričakal sodniško trojko pred slačilnicami ter jim
preprečeval prehod. Glavnega sodnika je odrival in mu še naprej grozil, nadaljnji konflikt so mu preprečili
soigralci. Zaradi očitanih kršitev se zoper igralca SPAHIU Dritona na podlagi 29.člena DP uvede disciplinski
postopek. V skladu z 31. čl. DP se igralec poziva, da v roku 24 ur po prejemu (objavi na spletni strani)
Disciplinskega zapisnika poda pisno izjavo o njegovem ravnanju Pisno pojasnilo je potrebno poslati na MNZ
najkasneje do petka 11.4.2014. Na podlagi 34.člena DP se igralcu SPAHIU Dritonu do dokončne odločitve
disciplinskega sodnika izreka SUSPENZ.

Na podlagi prijave glavnega sodnika in poročila delegata se uvede disciplinski postopek zoper igralca ekipe NK
Plama Instalacija Kovačič Alena SILIĆ reg.št.61742. Iz prijave izhaja, da je igralec ob odhodu z nogometnega
igrišča žalil sodniško trojko, pred garderobo pa je skupaj s soigralcem fizično preprečeval prehod sodnikom v
garderobo s tem da je glavnega sodnika z rokama odrival. Zaradi očitanih kršitev se zoper igralca Alena SILIĆ na
podlagi 29.člena DP uvede disciplinski postopek. V skladu z 31. čl. DP se igralec poziva, da v roku 24 ur po
prejemu (objavi na spletni strani) disciplinskega zapisnika poda pisno izjavo o njegovem ravnanju. Pisno
pojasnilo je potrebno poslati na MNZ najkasneje do petka 11.4.2014. Na podlagi 34.člena DP se igralcu SILIĆ
Alenu do dokončne odločitve disciplinskega sodnika izreka SUSPENZ

Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo NK Postojna. Iz poročila delegata in prijave
sodnika je bilo ugotovljeno, da je na tekmi bilo pomanjkljivo poskrbljeno za varnost sodnikov. Igralca gostujoče
ekipe sta preprečevala sodniški trojki vstop v garderobo ter jih odrivala, nadaljnji konflikt so preprečili gostujoči
igralci. Tako ravnanje je razumeti kot kršitev 25.člena Disciplinskega pravilnika NZS (slaba organizacija tekme).
Na podlagi 31. čl. DP se NK Postojna poziva, da v roku 24 ur po prejemu (objavi na spletni strani) Disciplinskega
zapisnika pisno pojasni kako je bilo na tekmi poskrbljeno za varnost . Pisno pojasnilo je potrebno poslati na MNZ
Koper najkasneje do petka 11.4.2014.
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Plama Instalacije Kovačič – na tekmi so prejeli 4 rumene
kartone, rdeč karton in prijavljen je bil igralec se na podlagi določil 9/1., 25/1., in 26., in v povezavi s
13.členom DP ekipi NK Plama Instalacije Kovačič izreče denarna kazen v višini 70 / z besedo: sedemdeset /
EUR.
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AH Mas Tech Postojna : Ilirska Bistrica
Igralec ekipe Ah Mas Tech Postojna Marin Mršić št. reg. 64179, je bil na tekmi izključen v 39. minuti, ko je
storile prekršek nad nasprotnim igralcem, ko je bil ta v čisti situaciji za zadetek zato se igralcu na podlagi
določil 9/2., 19. in 20. člena DP in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig
NZS za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ tekmi.

Tolmin Idrija : Tabor Sežana
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipi Tabor Sežana in Tolmin Idrija. Iz poročila sodnika
o tekmi je razvidno, da ekipa Tabor Sežana ni prišla na tekmo. Iz korespodence med vodjo tekmovanja in
predstavnikom ekipe Tabor Sežana je razvidno, da so zaprosili za prestavitev tekme vendar jim je bilo
pojasnjeno, da mora na prestavitev pristati domača ekipa v tem primeru Tolmin Idrija. Ker Tolmin Idrija ni
pristala na prestavitev sprememba delegiranja ni bila opravljena. Na dan tekme je sodnik prišel na igrišče
vendar tam ni bilo nobene ekipe. Predstavnika ekip sta se očitno dogovorila za prestavitev tekme vendar o tem
nista obvestila vodje tekmovanja zato tudi ni o ne igranju bil obveščen sodnik. Klub domačin je poravnal stroške
sodnikov in mu je to šteti v olajševalno okoliščino. V tem primeru gre za pomanjkljivo komunikacijo klubov z
vodjem tekmovanja. Tako ravnanje ekipe predstavlja kršitev 25.člena Disciplinskega pravilnika NZS (neupravičen
izostanek s tekme). V olajševalno okoliščino je šteti, da je klub domačin je poravnal stroške sodnikov in da je
bila izražena volja ekipe Tabor Sežana o prestavitvi tekme. Na podlagi 25. in 9.člena Disciplinskega pravilnika
NZS se ekipama Tolmin Idrija in Tabor Sežana izreče OPOZORILO.
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Cerknica : Tabor Sežana
Igralec ekipe Cerknica Šajn JUŠ št. reg. 103842, je bil na tekmi izključen v 63. minuti, ko je storil prekršek nad
nasprotnim napadalcem, ko je bil ta v čisti situaciji za zadetek zato se igralcu na podlagi določil 9/2., 19. in 20.
člena DP in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS za ta prekršek
izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ tekmi.

Ajdovščina : Portorož Piran
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Portorož Piran. Iz poročila sodnika o tekmi je
razvidno, da ekipa Portorož Piran ni prišla na tekmo, razloga za ne prihod niso sporočili. Tako ravnanje ekipe
predstavlja kršitev 25.člena Disciplinskega pravilnika NZS (neupravičen izostanek s tekme). Na podlagi 25. in
13.člena Disciplinskega pravilnika NZS in 10.člena Navodil tekmovanja EPNL U-17 se ekipi Portorož Piran izreče
denarna kazen v višini 100 / z besedo: sto / EUR.
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AH Mas Tech Postojna : Ilirska Bistrica
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Ilirska Bistrica. Iz poročila sodnika o tekmi je
razvidno, da ekipa Ilirska Bistrica ni prišla na tekmo. Razloga za ne prihod niso sporočili. Tako ravnanje ekipe
predstavlja kršitev 25.člena Disciplinskega pravilnika NZS (neupravičen izostanek s tekme). Na podlagi 25. in
13.člena Disciplinskega pravilnika NZS in 10.člena Navodil tekmovanja mlajših selekcij se ekipi Ilirska Bistrica
izreče denarna kazen v višini 100 / z besedo: sto / 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.

