Koper/Capodistria , 20.09.2016

Zapisnik
/2016. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v torek, 20. september 2016, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
3. SNL zahod 2016/2017, 5. krog, 17.09.2016
ND Bilje - Adria
V 57. minuti igre je zaradi brezobzirne igre prejel drugi rumeni karton igralec Panič Saša. Igrišče je po izključitvi mirno zapusti. 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 PANIČ Sašotu za
očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.

Škou Ajdovščina - Elta Izola
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Elta Izola zaradi nešportnega vedenja njihovih igralcev. Na tekmi so prejeli 5
rumenih kartonov zato se na podlagi določil 9/1., 25/1., in 26.členom DP ekipi Elta Izola izreče denarna kazen v višini 125 /stopetindvajset/ evrov.

Jadran Dekani - NK Postojna
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo NK Postojna zaradi neprihoda na tekmo. Iz poročila delegata izhaja, da ekipe NK
Postojna ni bilo na prizorišče delegirane nogometne tekme v Dekanih. Predstavnik ekipe je na naslov organizatorja poslal 2 dni po tekmi opravičilo
in pojasnilo o neljubem dogodku v katerem navajajo, da je vzrok za neprihod odsotnost večjega števila igralcev in mladinske tekme isti dan. V
olajševalno okoliščino jim je šteti, da so se pogovarjali z NK Dekani o preložitvi tekme vendar niso našli skupnega jezika, o tem pa niso obvestili
vodjo tekmovanja MNZ Koper
Na podlagi določil 9/1., 13. in 25. člena DP NZS in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se ekipi NK
Postojna za očitano kršitev izreče denarna kazen 175,00 /stopetinsedemdeset/ evrov.

Ilirska Bistrica - TKK Tolmin
Po uradni dolžnosti je uveden disciplinski postopek zoper ekipo Ilirska Bistrica. Iz zapisnika o tekmi 5 kroga 3.SNL-zahod med ekipama Ilirska
Bistrica in TKK Tolmin je razvidno, da je pri domačinih kot predstavnik ekipe vpisan BROZINA Borut. Brozina Boruta so v klubu tudi uradno prijavili
kot uradno osebo in je bil s strani NZS tudi potrjen. Iz evidenc kaznovanosti je razvidno, da je bil v tekmovalni sezoni 2015/16 Brozina Borut igralec
NK Ilirska Bistrica. Zaradi hujše disciplinske kršitve ga je disciplinski sodnik MNZ Nova Gorica kaznoval s prepovedjo nastopanja za obdobje 5 let.
Kazen se mu izteče 19.4.2021.
Glede na kaznovanost igralca BROZINA Boruta le ta ne more in ne sme opravljati uradnih funkcij, v 4 točki 9.člena Disciplinskega pravilnika NZS je
namreč zapisana določba " Prepoved nastopanja za igralca pomeni tudi prepoved sodelovanja v vseh z nogometom povezanih dejavnosti".
V klubu bi morali vedet, da je igralec kaznovan in kaj to pomeni. Na podlagi določil 9/1., 25.členom DP se ekipi Ilirska Bistrica izreče OPOZORILO.

Cherrybox24 Tabor - Fama Vipava
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Fama Vipava zaradi nešportnega vedenja njihovih igralcev. Na tekmi so prejeli 7
rumenih kartonov zato se na podlagi določil 9/1., 25/1., in 26.členom DP ekipi Fama Vipava izreče denarna kazen v višini 175
/stopetinsedemdeset/ evrov.
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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 400,00 EUR na TRR NZS:
si56 3300-0000-0606-726. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za pritožbe NZS. Pritožbo lahko vložita kaznovani ali
njegov klub ter tisti, ki je predlagal uvedbo disciplinskega postopka.
Disciplinski sodnik
Srečko Zebec l.r.
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