Koper/Capodistria , 22.08.2017

Zapisnik
/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v torek, 22. avgust 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika
(v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
3.SNL zahod 2017/2018, 1. krog
TKK Tolmin - Fama Vipava, 19.08.2017
Igralec ekipe Fama Vipava Kodelja Enej št.izkaznice 77558 je bil v 68 minuti izključen, ko je prejel drugi opomin zaradi spotikanja. 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 Kodelja Eneju za očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ tekmi.

Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo TKK Tolmin in to zaradi slabe organizacije tekme. Iz poročila glavnega sodnika in
delegata izhaja, da je bilo na tekmi slabo poskrbljeno za varnost. V ograjenem prostoru med garderobami se je nahajala oseba, ki je med tekmo
žalila sodniško trojko. Na opozorilo sodnika se je oseba odstranila za ograjo. Po koncu tekme je ta ista NN oseba oblečena v majico NK Fama
Vipava nemoteno vstopila v ograjen, pri garderobah pristopila do sodnikov in jih žalila. Nadaljno žaljenje je preprečil trener gostujoče ekipe. Na
tekmi je bilo zadostno število klubskih reditelji vendar ti niso opravili svojega dela. Iz poročila delegata je razvidno, da so domačini na tekmo
prijavili maserko BEGUŠ Katjo, ki bi naj skrbela za prvo pomoč vendar je med tekmo ni bilo na klopi za rezervne igralce.
Na podlagi določil 9/1 (3)., 25/1 (5)., in 13/1.členom DP NZS se ekipi TKK Tolmin iizreče denarna kazen v višini 150 /stopetdeset/ evrov.

Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Fama Vipava in to zaradi nešportnega vedenja njihovih igralcev. Na tekmi so prejeli
4 rumene, rdeč karton, prijavljen trener in prijavljen igralec, ki ni bil v igralskem kadru. Na podlagi določil 9/1 (3)., 25/1 (11)., in 26/1.členom DP NZS
se ekipi Fama Vipava izreče denarna kazen v višini 150 /stopetdeset/ evrov.

Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper trenerja ekipe Fama Vipava FEGIC Adrijana zaradi žalitev sodnikov in komentiranja
sojenja. Po koncu tekme je pred garderobami igralec ekipe Fama Vipava, ki tokrat ni bil v kadru protestiral pri sodnikih, jih žalil in na njih kričal do
njega je pristopil trener g. Fegic in ga miril obenem pa se obrnil proti sodnikom in jim rekel "pusti jih, sej vidiš, da nima pojma. In ti si prva liga
pička ti materina". Tako ravnanje trenerja predstavlja kršitev disciplinskega pravilnika. V olajševalno okoliščino mu je šteti, da je preprečil
razgrajanje igralca njegove ekipe.
Na podlagi določil 9/2 (4). in 24/1.členom DP NZS se trenerju Fegic Adrijanu zaradi očitane kršitve izreče ukrep prepoved dostopa do garderob
in/ali do uradnega tehničnega prostora na 1 /eni/ tekmi.

Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper člana ekipe Fama Vipava Nešković Sašo reg.št. 22555. Nešković Sašo tokrat ni bil v
postavi ekipe in zaveden v zapisniku. Med tekmo se je zadrževal pred garderobami in konstantno grobo reagiral na sodniške odločitve. V sredi
drugega polčasa ga je glavni sodnik napotil na tribune za ograjo kar je takoj brez protestiranja tudi storil. Ob koncu tekme je Nešković Sašo (imel je
oblečeno majico kot ostali igralci Fama Vipava) ponovno vstopil v ograjen del do garderob in ponovno začel z žaljenjem. Pred garderobo se je med
drugim drl na sodnike "pička ti materina. Kreten jedan. Tri gole ste nam razveljavil....." in nato močno z roko udaril po steni garderobe.
Nadaljno razgrajanje mu je preprečil trener g. Fegic, na njegovo prigovarjanje je zapustil ograjen del in se napotil do v bližini parkiranega kombija.
Tako ravnanje Nešković Sašota predstavlja kršitev disciplinskega pravilnika NZS. Na podlagi 31.člena Disciplinskega pravilnika ima igralec pravico,
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da se v roku 24 ur po objavi oz. prejemu zapisnika pisno izjasni o očitani kršitvi.

Elta Izola - Ajdovščina, 19.08.2017
Igralec ekipe Ajdovščina Cvetković Zoki št.izkaznice 63624 je bil v 87 minuti izključen, ko je storil prekršek nad igralcem, ki je bil v čisti priložnosti 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 Cvetković Zokiju za očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ tekmi.

Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Ajdovščina in to zaradi nešportnega vedenja njihovih igralcev. Na tekmi so prejeli 4
rumene kartone in rdeč karton zato se na podlagi določil 9/1 (3)., 25/1 (11), in 26/1.členom DP NZS ekipi Ajdovščina izreče denarna kazen v višini
125 /stopetindvajset/ evrov.

Bilje - Ilirska Bistrica, 20.08.2017
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper trenerja ekipe Ilirska bistrica Primc Ivana zaradi protestiranja ob sodniški odločitvi. V 55
minuti je glavni sodnik zaradi prepovedanega položaja razveljavil gol igralca Ilirske Bistrice kar je trenerja tako razburilo, da je ob tla zalučal
plastenko z vodo in vstopil na igrišče ter protestiral. Glavni sodnik ga je odstranil iz ograjenega prostora kar je ta storil mirno. Po koncu tekme se
je sodnikom opravičil za ravnanje. Na podlagi določil 9/2 (4). in 24/1.členom DP NZS se trenerju PRIMC Ivanu izreče ukrep prepoved dostopa do
garderob in/ali do uradnega tehničnega prostora na 1 /eni/ tekmi.

PRAVNI POUK: Proti izrečenim sklepom disciplinskega organa 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 vplačana pritožbena taksa v višini 400 € na
TRR NZS: 0279-6026-2279-522. 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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