Disciplinski zapisnik 2015-19
Tekmovalna sezona 2015/2016

Koper, 27.10.2015

Disciplinski sodnik MNZ Koper je na seji, ki je bila v torek, 27.10.2015 na podlagi 36. člena Disciplinskega
pravilnika NZS (v nadaljevanju: DP) sprejel sklepe kot sledi:

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 se
igralec ekipe Rakek Marko GOLEMAC poziva, da v roku 24 ur po prejemu Disciplinskega zapisnika pisno pojasni
svoje ravnanje. Pisno pojasnilo je potrebno poslati na MNZ Koper (po elektronski ali navadni pošti) najkasneje do
torka 3.11.2015. Do izdaje dokončnega sklepa se na podlagi 34.člena DP NZS igralcu GOLEMAC Marku izreka
SUSPENZ.
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 se igralec
ekipe Rakek Dražen ČANČAR poziva, da v roku 24 ur po prejemu Disciplinskega zapisnika pisno pojasni svoje
ravnanje. Pisno pojasnilo je potrebno poslati na MNZ Koper (po elektronski ali navadni pošti) najkasneje do torka
3.11.2015. Do izdaje dokončnega sklepa se na podlagi 34.člena DP NZS igralcu ČANČAR Draženu izreka SUSPENZ.
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 se
igralec ekipe Rakek Jasmin ĆURAN poziva, da v roku 24 ur po prejemu Disciplinskega zapisnika pisno pojasni
svoje ravnanje. Pisno pojasnilo je potrebno poslati na MNZ Koper (po elektronski ali navadni pošti) najkasneje do
torka 3.11.2015. Do izdaje dokončnega sklepa se na podlagi 34.člena DP NZS igralcu ĆURAN Jasminu izreka
SUSPENZ.
Po uradni dolžnosti je uveden disciplinski postopek zoper ekipo Rakeka. Iz poročila delegata in sodnika je
razvidno da so po končani tekmi do avtomobila sodnikov pristopili igralec ĆURAN Jasmin, ĆURAN Edin (igralec
Rakeka) ki tokrat ni bil v kadru in je bil gledalec, ter NN navijač NK Rakek (ki je v prejšnjem kolu na tekmi Rakek
Pivovarna Mahnič opravljal naloge zapisnikarja). Sodniški trojki so fizično preprečevali odhod. Po nekaj
minutnem pregovarjanju, ko se sodniki z avtomobilom odpeljali pa je navedena trojka zapeljala za njimi in jim

sledila. Ko so se sodniki z avtomobilom ustavili v semaforiziranem križišču je trojica ponovno obstopila
avtomobil, ter z grožnjami nadaljevala, s sodniki so hoteli fizično obračunat, zato so se morali le ti zakleniti v
vozilo. Sodniki so to nedopustno ravnanje posneli. Zasledovanje se je nadaljevalo vse do Postojne in se končalo
šele s posredovanjem policije. Tako ravnanje navijačev-gledalcev predstavlja disciplinsko kršitev in se na podlagi
3/3 , 9/1, 18.čl, 25.čl, 29/1 in 13.člena DP ekipi NK Rakek izreče denarna kazen v višini 150/ z besedo :
stopetdeset/ EUR.

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Rakek – na tekmi so prejeli 4 rumene, 2 rdeča kartona in
prijavljen igralec se na podlagi določil 9/1., 25/1., in 26., in v povezavi s 13.členom DP ekipi Rakek izreče
denarna kazen v višini 70 / z besedo: sedemdeset / 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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