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Koper/Capodistria , 02.11.2022

Zapisnik

17/2022. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v sreda, 02. november 2022, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

EPNL 22/23, 8. krog

JADRAN H-K Tabor B - Boreas Ajdovščina, 28.10.2022

EPNL 2022/23, ki jo vodi MNZ Koper, 8. krog, Jadran H-K Tabor B : Boreas Ajdovščina, odigrana dne 28.10.2022 ob 20.00 uri na igrišču NK Jadran
Hrpelje - Kozina, je ekipa Boreas
Ajdovščina kršila predpise NZS oziroma MNZ Koper, s tem, ker na tekmi ni bil prisoten uradni predstavnik kluba. Žižmond Dejal je podal izjavo, da
je uradni predstavnik kluba odsoten zaradi službenih obveznosti, zato se na podlagi določil 36/1 DP, disciplinski postopek zoper ŠD Boreas
Ajdovščina USTAVI.

OBRAZLOŽITEV

Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL 2022/23, ki jo vodi MNZ Koper, 8. krog nogometne tekme med ekipama Jadran
H-K Tabor B : Boreas Ajdovščina, je razvidno, da ekipa Boreas Ajdovščina na tekmi ni imela prisotnega uradnega predstavnika kluba. Uradni
predstavnik kluba je bil odsoten zaradi službenih obveznosti.

Na podlagi ugotovljenih dejstev in upoštevanju teže prekrška ter upoštevanju olajševalnih okoliščin (17. člen DP) izjava Žižmond Dejana z
navedenim razlogom ter ob upoštevanju objektivnih in subjektivnih okoliščin je disciplinski postopek zoper ŠD Boreas Ajdovščina disciplinski
sodnik ustavil.

EPNL 2022/23, ki jo vodi MNZ Koper, 8. krog, Jadran H-K Tabor B : Boreas Ajdovščina, odigrana dne 28.10.2022 ob 20.00 uri na igrišču NK Jadran
Hrpelje - Kozina, se zaradi
nešportnega vedenja več igralcev ekipe Boreas Ajdovščina, na tekmi so prejeli pet (5) rumenih kartonov, na podlagi določil 3/2, 4/1 (I), 8/4 (c), 10/4
in 32/2 člena DP, ŠD Boreas Ajdovščina izreče denarna kazen v višini 75 € / z besedo petinsedemdeset eurov/.

OBRAZLOŽITEV:

Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL 2022/23, ki jo vodi MNZ Koper, 8. krog nogometne tekme med ekipama Jadran
H-K Tabor B : Boreas Ajdovščina, je razvidno, da so igralci ekipe Boreas Ajdovščina na prvenstveni tekmi prejeli pet (5) rumenih kartonov, zaradi
nešportnega vedenja njihovih igralcev (brezobzirna igra, stalno kršenje pravil in 3x ugovarjanje). Višina zneska za en rumeni karton znaša 15€,

Disciplinski sodnik je uvedel disciplinski postopek po uradni dolžnosti skladno z določili 2. odstavka 32. člena DP, zaradi nešportnega vedenja
večjega števila igralcev na tekmi. Na podlagi ugotovljenih dejstev in upoštevanja teže prekrška, je disciplinski sodnik izrekel kazen ŠD Boreas
Ajdovščina, kot je določena v sklepu

Košana - Komen, 29.10.2022

EPNL 2022/23, ki jo vodi MNZ Koper, 8. krog, Košana : Komen, odigrana dne 29.10.2022 ob 14.30 uri na igrišču Igrišče na Vidmu, Dolnja Košana, je
ekipa Komna kršila predpise NZS oziroma MNZ Koper, s tem, ker na tekmi ni bil prisoten trener. Ekipo je vodil pomočnik trenerja.

Uradni predstavnik ekipe je podal izjavo, da je glavni trener odsoten zaradi bolezni (Covid), zato se na podlagi določil 36/1 DP, disciplinski
postopek zoper NK Komen USTAVI.
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OBRAZLOŽITEV

Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL 2022/23, ki jo vodi MNZ Koper, 8. krog nogometne tekme med ekipama
Košana : Komen, je razvidno, da ekipa Komna na tekmi ni imela prisotnega glavnega trenerja. Ekipo je vodil pomočnik trenerja.

Uradni predstavnik kluba je podal izjavo, da je glavni trener odsoten zaradi bolezni (Covid), zato je tekmo vodil pomočnik trenerja.

Na podlagi ugotovljenih dejstev in upoštevanju teže prekrška ter upoštevanju olajševalnih okoliščin (17. člen DP) pisna izjava z navedenim
razlogom ter ob upoštevanju objektivnih in subjektivnih okoliščin je disciplinski postopek zoper NK Komen disciplinski sodnik ustavil.

Korte - Idrija, 29.10.2022

EPNL 2022/23, ki jo vodi MNZ Koper, 8. krog, Korte : Idrija, odigrana dne 29.10.2022 ob 15.00 uri na Stadionu Malija, se zaradi nešportnega
vedenja več igralcev ekipe Korte, na tekmi so prejeli pet (5) rumenih kartonov, se na podlagi določil 3/2, 4/1 (I), 8/4 (c), 10/4 in 32/2 člena DP, zoper
Nogometni klub Korte Avtoplus izreče denarna kazen v višini 75 € / z besedo petinsedemdeset eurov/.

OBRAZLOŽITEV:

Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL 2022/23, ki jo vodi MNZ Koper, 8. krog nogometne tekme med ekipama Korte :
Idrija, je razvidno, da so igralci ekipe Korte na prvenstveni tekmi prejeli pet (5) rumenih kartonov, zaradi nešportnega vedenja njihovih igralcev (4x
brezobzirna igra in vlečenje). Višina zneska za en rumeni karton znaša 15€.

Disciplinski sodnik je uvedel disciplinski postopek po uradni dolžnosti skladno z določili 2. odstavka 32. člena DP, zaradi nešportnega vedenja
večjega števila igralcev na tekmi. Na podlagi ugotovljenih dejstev in upoštevanja teže prekrška, je disciplinski sodnik izrekel kazen NK Korte
Avtoplus, kot je določena v sklepu.

EPNL 2022/23, ki jo vodi MNZ Koper, 8. krog, Korte : Idrija, odigrana dne 29.10.2022 ob 15.00 uri na igrišču Stadion Malija, je ekipa Idrije kršila
predpise NZS oziroma MNZ Koper, s tem, ker na tekmi ni bil prisoten glavni trener. Ekipo je vodil pomočnik trenerja.

Uradni predstavnik ekipe je podal pisno izjavo, da bo zaradi bolezni odsoten glavni trener, nadomeščal ga bo pomočnik trenerja, zato se na
podlagi določil 36/1 DP, disciplinski postopek zoper ND Idrija USTAVI.

OBRAZLOŽITEV

Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL 2022/23, ki jo vodi MNZ Koper, 8. krog nogometne tekme med ekipama Korte:
Idrija, je razvidno, da ekipa Idrije na tekmi ni imela prisotnega glavnega trenerja. Ekipo je vodil pomočnik trenerja.

Dne 28.10.2022 je klub podal pisno izjavo iz katere je razvidno, da zaradi bolezni glavnega trenerja, bo ekipo na tekmi vodil pomočnik trenerja.

Na podlagi ugotovljenih dejstev in upoštevanju teže prekrška ter upoštevanju olajševalnih okoliščin (17. člen DP) pisna izjava z navedenim
razlogom ter ob upoštevanju objektivnih in subjektivnih okoliščin je disciplinski postopek zoper ND Idrija disciplinski sodnik ustavil.

Bistrc IRBIS - Ilirska Bistrica, 29.10.2022

EPNL 2022/23, ki jo vodi MNZ Koper, 8. krog, Bistrc Irbis : Ilirska Bistrica, odigrana dne 29.10.2022 ob 15.00 uri na igrišču ŠC Podgrad, je bil v 47.
minuti tekme izključen igralec ekipe Bistrc Irbis, Omer Halilović (številka reg. izkaznice 208269), zaradi brezobzirne igre, za kar je le-ta prejel drugi
opomin (rumeni karton) in bil posledično izključen. Na podlagi 5/a, 8/1/d, 9/1 in 22. člena DP ter v povezavi s točkami I.G. 2 Disciplinske politike
organov vodenja tekmovanja, se igralcu Halilović Omerju, ND Bistrc za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na eni /1/ prvenstveni tekmi.

OBRAZLOŽITEV:

Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL 2022/23, ki jo vodi MNZ Koper, 8. krog nogometne tekme med ekipama Bistrc 
Irbis : Ilirska Bistrica in poročila o izključitvi/incidentu s strani delegata in sodnika tekme je razvidno, da je bil v 47. minuti tekme izključen igralec 
Bistrc Irbis, Omer Halilović, zaradi brezobzirne igre, za kar je prejel drugi opomin in bil posledično izključen. Pred tem je igralec prejel prvi opomin
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v 45. minuti tekme prav tako zaradi brezobzirne igre. Igrišče je zapustil športno.

Na podlagi dokumentacije (Zapisnika o tekmi, poročila delegata in sodnika o izključitvi/incidentu je disciplinski sodnik skladno z Disciplinsko
politiko organov vodenja tekmovanj izrekel kazen, kot je določena v sklepu.

EPNL 2022/23, ki jo vodi MNZ Koper, 8. krog, Bistrc Irbis : Ilirska Bistrica, odigrana dne 29.10.2022 ob 15.00 uri na igrišču ŠC Podgrad, se zaradi
nešportnega vedenja več igralcev ekipe Ilirska Bistrica, na tekmi so prejeli pet (5) rumenih kartonov, se na podlagi določil 3/2, 4/1 (I), 8/4 (c), 10/4 in
32/2 člena DP, NK Ilirska Bistrica izreče denarna kazen v višini 75 €
/ z besedo petinsedemdeset eurov/.

OBRAZLOŽITEV:

Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL 2022/23, ki jo vodi MNZ Koper, 8. krog nogometne tekme med ekipama Bistrc
Irbis : Ilirska Bistrica, je razvidno, da so igralci ekipe Ilirska Bistrica na prvenstveni tekmi prejeli pet (5) rumenih kartonov, zaradi
nešportnega vedenja njihovih igralcev (2x brezobzirna igra, ugovarjanje, vlečenje in spotikanje). Višina zneska za en rumeni karton znaša 15€.

Disciplinski sodnik je uvedel disciplinski postopek po uradni dolžnosti skladno z določili 2. odstavka 32. člena DP, zaradi nešportnega vedenja
večjega števila igralcev na tekmi. Na podlagi ugotovljenih dejstev in upoštevanja teže prekrška, je disciplinski sodnik izrekel kazen NK Ilirska
Bistrica, kot je določena v sklepu.

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.

Leon Drolc l.r.
Disciplinski sodnik MNZ Koper
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