Disciplinski zapisnik 2016-2
Tekmovalna sezona 2016/2017

Koper, 30.08.2016

Disciplinski sodnik MNZ Koper je na seji, ki je bila v torek, 30.08.2016 na podlagi 36. člena Disciplinskega
pravilnika NZS (v nadaljevanju: DP) sprejel sklepe kot sledi:

2.SML-Zahod 2016/2017 2.krog 28.08.2016
Šenčur : Ilirija 1911 EXTRA LUX
Igralec ekipe Šenčur Vrtač Žan(76066) je bil v 59.minuti izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za zadetek.
Igralec je športno zapustil igrišče. 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 VRTAČ Žanu za očitano kršitev izreče kazen
prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.

Elta Izola : Roltek Dob
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Elta Izola in to 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 OPOMIN.

2.SKL-Zahod 2016/2017 2.krog 28.08.2016
Šenčur : Ilirija Ljubljana EXTRA LUX
Igralec ekipe Ilirija 1911 Extra LUX št. 11 Žibert Lan št.izkaznice 82432 je bil v 70 minuti Izključen zaradi
žalitve glavnega sodnika. Pred tem je omenjeni igralec bil v napadu v nasprotnem kazenskem prostoru in je
zahteval prekršek za enajstmetrovko, ki pa je sodnik ni piskal. Igralec je športno zapustil igrišče. Po končani
tekmi je prišel do glavnega sodnika in se mu opravičil za nešportno dejanje kar mu je šteti kot olajševalno
okoliščino. 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 ŽIBERT Lanu za očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na
2 /dveh/ prvenstvenih tekmah.

Svoboda Ljubljana : ND Bilje
Igralec ekipe Svoboda Ljubljana Mišeljić Aljoša št.izkaznice 91542 je bil v 81 minuti Izključen ko je prejel
drugi opomin zaradi izgube igralnega časa. Igralec je športno zapustil igrišče. 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
MIŠELJIĆ Aljoši za očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Svoboda Ljubljana in to zaradi nešportnega
vedenja njihovih igralcev. Na tekmi so prejeli 4 rumene in rdeč karton zato se na podlagi določil 9/1., 25/1.,
in 26.členom DP ekipi Svoboda Ljubljana izreče OPOMIN.

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.

