Koper/Capodistria , 24.09.2019

Zapisnik
/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v torek, 24. september 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
EPNL 2019/2020, 3. krog
Renče - ŠD Ankaran, 21.09.2019
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Renče in to zaradi slabo organizirane tekme. Iz poročila delegata je razvidno da so
domačini ND Renče prijavili ekipo za tekmo šele 35 minut pred pričetkom tekme, zapisnik pa je moral pisat sam delegat saj ni bilo prisotnega
zapisnikarja. V Navodilih tekmovanja EPNL je jasno zapisano kar vse mora klub organizator tekme postoriti za nemoten potek srečanja k
organizaciji pa je potrebno pristopiti z vso resnostjo, kar pa v tem primeru ni bilo tako. Na na podlagi določil 4/e., 8/4-c, in 36/1.členom DP NZS ter
Navodila tekmovanja EPNL se ekipi ND Renče izreče denarna kazen v višini 50 /petdeset/ evrov.

Ilirska Bistrica - Cerknica, 22.09.2019
Igralec ekipeNK Ilirska Bistrica Šircelj Jan registracijska številka 94021 je v 91 minuti zaradi brezobzirne igre prejel drugi opomin in bil posledično
izključen. Na podlagi določil 5/a.,8. in 23. člena DP NZS in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se
igralcu Šircelj Janu za očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ tekmi.

Plama Podgrad - JADRAN Hrpelje-Kozina, 22.09.2019
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Plama Podgrad in to zaradi nešportnega vedenja njihovih igralcev in uradnih oseb.
Na tekmi so prejeli 6 rumenih kartonov zato se na podlagi določil 4/l., 8/4-c, in 36/1.členom DP NZS ekipi Plama Podgrad izreče denarna kazen v
višini 60 /šestdeset/ evrov.

EPNL U-19 2019/2020, 2. krog
Tabor Sežana - Adria, 21.09.2019
Igralec ekipe Adria Nikolov Nikola registracijska številka 105816 je v 16 minuti zaradi nešportnega obnašanja prejel drugi opomin in bil posledično
izključen. Na podlagi določil 5/a.,8. in 23. člena DP NZS in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se
igralcu Nikolov Nikoli za očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ tekmi.

EPNL U-17 2019/2020, 2. krog
Brda - Mnk Izola, 22.09.2019
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper trenerja ekipe MNK Izola Božič Marka zaradi nespoštovanja sklepa disciplinskega
sodnika. Iz poročila sodnika je razvidno, da je trener Marko Božič bil prisoten v slačilnici gostujoče ekipe MNK Izola, pred tekmo, med polčasoma,
ter po tekmi čeravno je prestajal kazen Prepoved dostopa do garderob in tehničnega prostora.
Trener BOŽIČ Marko je bil na tekmi 1.kroga zaradi protestiranja dvakrat opominjan in posledično izključen. Disciplinski sodnik pa je trenerju
izrekel kazen Prepoved dostopa do garderob in tehničnega prostora na 1 tekmi, ki bi jo moral prestajati v 2.krogu.
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Nespoštovanje sklepa disciplinskega sodnika predstavlja disciplinsko kršitev zato se na podlagi 5/m, 8/1-c in 36/1 člena Disciplinskega pravilnika
NZS ter 16/1-c člen Navodila tekmovanja EPNL trenerju BOŽIČ Marku izreče denarna kazen 100,00 /z besedo:sto/ eur.

Liga MNZ Koper U-15 2019/20, 1. krog
Železničar - Koper, 17.09.2019
Na podlagi 32/1 člena Disciplinskega pravilnika NZS je bil uveden disciplinski postopek zoper trenerja ekipe Železničar Novak Jana. Trener ekipe
Železničar Novak Jan je v 57 minuti protestiral na sodniško odločitev in stopil na igrišče v bližino sodnika ter mu grozil. Grožnje je ponovil tudi po
koncu tekme. Tako ravnanje trenerja predstavlja disciplinsko kršitev (6-a DZ NZS). Na podlagi 34/1 člena disciplinskega pravilnika NZS je bil trener
ekipe Železničar Novak Jan pozvan, da se v roku 24 ur po objavi oz. prejemu zapisnika pisno izjasni o očitani kršitvi kar je tudi storil in je izjava
upoštevana pri odločanju disciplinskega sodnika.
Vsakršno nešportno ravnanje uradnih oseb je nedopustno in ni v duhu Fairplaya. Po proučitvi dejstev : zapisnika o tekmi, izjave sodnika in izjave
trenerja je disciplinski sodnik odločil kot izhaja iz sklepa. Sodnik ima možnost vsakršno nešportno ravnanje uradnih oseb sankcionirat z
opominom in to vpisat v zapisnik o tekmi. V tem primeru iz zapisnika o tekmi ni razvidno, da bi sodnik tako ravnal. Na podlagi 6/a, 8/1-a in 36/1
člen Disciplinskega pravilnika NZS se trenerju ekipe Železničar Novak Janu izreče opozorilo.

Liga MNZ Koper U-13 2019/20, 1. krog
Tabor Sežana A - Proteus, 18.09.2019
Na podlagi 32/1 člena Disciplinskega pravilnika NZS je bil uveden disciplinski postopek zoper ekipo Proteus in to zaradi neodigranja že delegirane
tekme 1. kroga med Tabor Sežana A in Proteusom. Tekma 1.kroga med Tabor Sežano A in Proteusom je bila delegirana za nedeljo 15.9.2019 in na
željo ekip prestavljena na sredo 18.9.2019 ob 17.30 uri. Dne 18.9.2019 ob 15:55 uri predstavnik Proteusa vodji tekmovanja po telefonu sporočil, da
tekma ne bo odigrana saj sta se kluba dogovorila in o odpovedi tekme obvestila tudi sodnika. O ponovni prestavitvi tekme nihče ni obvestil
Vodstva tekmovanja in gre za samovoljo kar predstavlja kršitev Navodil vodstva tekmovanja in Disciplinskega pravilnika NZS. Na podlagi 34/1 člena
disciplinskega pravilnika NZS je bil klub pozvan, da se v roku 24 ur po objavi oz. prejemu zapisnika pisno izjasni o očitani kršitvi vendar tega niso
storili.
Pred začetkom tekmovalne sezone 2019/20 je na skupnem sestanku s klubi dogovorjen način prelaganja že delegiranih tekem. Tekma 1.kroga
med ekipo Tabor Sežana A in Proteusom je bila na željo slednjega že premaknjena na drugi termin vendar tudi v novem usklajenem delegiranem
terminu ni bila odigrana.
V tem primeru je šlo za popolno samovoljo predstavnika ekipe Proteusa, ponovna prestavitev že delegirane tekme pa mimo vedenja vodje
tekmovanja kar je nedopustno. Na podlagi 4/1, 8/4-c in 36/1 člena Disciplinskega pravilnika NZS ter 5/b člen Navodila tekmovanja mlajših selekcij
Medobčinske nogometne zveze Koper se ekipi NK Proteus izreka denarna kazen v višini 100,00 /z besedo: sto/ EUR.

Na podlagi 32/1 člena Disciplinskega pravilnika NZS je bil uveden disciplinski postopek zoper ekipo Tabor Sežana A in to zaradi neodigranja že
delegirane tekme 1. kroga med Tabor Sežana A in Proteusom. Tekma 1.kroga med Tabor Sežano A in Proteusom je bila delegirana za nedeljo
15.9.2019 in na željo ekip prestavljena na sredo 18.9.2019 ob 17.30 uri. Dne 18.9.2019 ob 15:55 uri predstavnik Proteusa vodji tekmovanja po
telefonu sporočil, da tekma ne bo odigrana saj sta se kluba dogovorila in o odpovedi tekme obvestila tudi sodnika. O ponovni prestavitvi tekme
nihče ni obvestil Vodstva tekmovanja in gre za samovoljo kar predstavlja kršitev Navodil vodstva tekmovanja in Disciplinskega pravilnika NZS. Na
podlagi 34/1 člena disciplinskega pravilnika NZS je bil klub pozvan, da se v roku 24 ur po objavi oz. prejemu zapisnika pisno izjasni o očitani kršitvi
kar so tudi storili. Izjava je upoštevana pri odločitvi disciplinskega sodnika.
Pred začetkom tekmovalne sezone 2019/20 je na skupnem sestanku s klubi dogovorjen način prelaganja že delegiranih tekem. Tekma 1.kroga
med ekipo Tabor Sežana A in Proteusom je bila na željo slednjega že premaknjena na drugi termin vendar tudi v novem usklajenem delegiranem
terminu ni bila odigrana.
V tem primeru je šlo za popolno samovoljo predstavnika ekipe Proteusa, ponovna prestavitev že delegirane tekme pa mimo vedenja vodje
tekmovanja kar je nedopustno. Na podlagi 4/1, 8/1-a in 36/1 člena Disciplinskega pravilnika NZS ter Navodila tekmovanja mlajših selekcij
Medobčinske nogometne zveze Koper se ekipi Tabor Sežana A izreka opozorilo.

Stran 2 od 3

Liga MNZ Koper U-13 2019/20, 2. krog
Izola U12 - Portorož Piran, 22.09.2019
Igralec ekipe Izola B U-12 Kotnik Baša Žan Luka registracijska številka 206475 je v 46 minuti zaradi spotikanja prejel drugi opomin in bil posledično
izključen. Na podlagi določil 5/a.,8. in 23. člena DP NZS in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se
igralcu Kotnik Baša Žan Luki za očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ tekmi.
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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