Disciplinski zapisnik 2013-12
Tekmovalna sezona 2013/2014

Koper, 15.10.2013

Disciplinski sodnik MNZ Koper je na seji, ki je bila v torek, 15.10.2013 na podlagi 36. člena Disciplinskega
pravilnika NZS (v nadaljevanju: DP) sprejel sklepe kot sledijo:

EPNL 2013/2014, 6. Krog: 12.10.2013
Komen : Plama Instalacije Kovačič
Igralec ekipe Plama Instalacije Kovačič Jaka MAHNIČ št. reg. 65270, je bil na tekmi izključen v 57.minuti, ko
je storil prekršek nad igralcem, ki je bil v čisti situaciji za zadetek. Na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP,
se igralcu MAHNIČ Jaki za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.

Jadran Pivovarna Mahnič : Postojna
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Jadran Pivovarna Mahnič – na tekmi so prejeli 5 rumenih
kartonov se na podlagi določil 9/1., 25/1., in 26., in v povezavi s 13.členom DP ekipi Jadran Pivovarna Mahnič
izreče denarna kazen v višini 50 / z besedo: petdeset / EUR.

Cerknica : Bilje
Igralec ekipe Bilje Rok RENER št. reg. 49711, je bil na tekmi izključen v 84. minuti, ko je prejel drugi opomin
zaradi vlečenje, zato se na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP, igralcu za ta prekršek izreče kazen
prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.

Zaostali primer EPNL 2013/2014, 4. Krog: 03.10.2013
Cerknica : Renče
Na podlagi prijave glavnega sodnika je bil uveden disciplinski postopek zoper ekipo Cerknice. Iz prijave je
razbrati, da je bilo na prvenstveni tekmi slabo poskrbljeno za varnost, saj so sodnike ob odhodu iz igrišča
obstopili domači navijači in jim grozili. Fizični napad na sodnike je preprečil predstavnik domače ekipe. Tako
ravnanje je razumeti kot kršitev 25.člena Disciplinskega pravilnika NZS (slaba organizacija tekme). Na podlagi

31. čl. DP je disciplinski sodnik NK Cerknica pozval da pisno pojasni kako je bilo na tekmi poskrbljeno za varnost.
Klub je pisno pojasnilo poslal na naslov MNZ Koper. Zaradi slabe organizacije prvenstvene tekme 4.kroga EPNL se
ekipi NK Cerknica na podlagi 9.člena Disciplinskega pravilnika NZS izreče OPOZORILO.

MNZ Koper U-15 2013/2014, 5. Krog: 12.10.2013
Košana : Tabor Sežana
Vratar ekipe Tabor Sežana Adrian STUBELJ št. reg. 94011, je bil na tekmi izključen v 56.minuti, ko je brcnil v
hrbet na tleh ležečega napadalca domačega moštva. Igralec je po izključitvi igrišče zapustil športno. Na podlagi
določil 9/2., 19. in 20. člena DP, ter ob upoštevanju Splošnih navodil NZS-disciplinska politika organov vodenja
lig NZS se vratarju STUBELJ Adrianu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 3 /treh/ prvenstvenih
tekmah.

Zaostali primer 4.krog: 5.10.2013
Ilirska Bistrica : Jadran Dekani
Na podlagi poročila glavnega sodnika je bil uveden disciplinski postopek zoper predstavnika ekipe JADRAN
Dekani PRANJIČ Simona. Glavni sodnik v prijavi navaja, da je predstavnik ekipe skozi celo srečanje komentiral
sojenje, glavni sodnik ga je zaradi nedopustnega početja opozoril in ker je kljub temu s komentiranjem in
protestiranjem nadaljeval ga je v 63 minuti odstranil iz rezervne klopi. PRANJIĆ Simon ni hotel zapustiti prostora
in je grobo žalil sodnika. Tako ravnanje je razumeti kot kršitev 24.člena Disciplinskega pravilnika NZS
(nešportno in neetično vedenje). Na podlagi 31. čl. DP je bil predstavnik ekipe Jadran Dekani PRANJIĆ Simon
pozvan, da v roku 24 ur po prejemu Disciplinskega zapisnika poda pisno izjavo in se opredeli do očitanih
kršitev. Pisno pojasnilo je bilo poslano v roku na naslov MNZ Koper. Po proučitvi primera se na podlagi 9/2 člena
DP NZS predstavniku ekipe Jadran Dekani PRANJIĆ Simonu izreka prepoved dostopa do garderob in do uradnega
tehničnega prostora na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah.

EPNL U-17 2013/2014, 5. Krog: 12.10.2013
Portorož Piran : Tabor Sežana
Igralec ekipe Tabor Sežana Ervin ALIBABIĆ št. reg. 76993, je bil na tekmi izključen v 57.minuti, ko je z roko
udaril v obraz igralca domačega moštva. Igralec je po izključitvi igrišče zapustil športno. Na podlagi določil
9/2., 19. in 20. člena DP, ter ob upoštevanju Splošnih navodil NZS-disciplinska politika organov vodenja lig NZS
se vratarju ALIBABIĆ Ervinu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 3 /treh/ prvenstvenih
tekmah.

Adria Bilje : Cerknica
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipi Adria Bilje in Cerknica. V nedeljo 13.10.2013 ob
15.00 uri je bilo delegirano srečanje med ekipama in objavljeno na spletni strani MNZ Koper. Uro pred pričetkom
tekme so na igrišče prišli delegirani sodniki Poberaj, Dzuzdanović in Rustja. Sodniki so ugotovili, da ob delegirani
uri ni prisotnih igralcev nobene ekipe, ter da sta se kluba samovoljno odločila, da tekme ne bosta odigrala
(zaradi slabega igrišča). Tako samovoljno ravnanje ekip predstavlja disciplinsko kršitev 25.člena DP NZS in
10.člena Navodil tekmovanja EPNL U-17, ki jih je IO MNZ Koper sprejel na svojem zasedanju dne 9.7.2013.
Na podlagi 31. čl. DP se NK Cerknica in NK Adria Bilje pozivata, da v roku 24 ur po prejemu Disciplinskega
zapisnika pisno pojasnita zakaj delegirana tekma ni bila odigrana. Pisno pojasnilo je potrebno poslati na MNZ
Koper najkasneje do petka 18.10.2013.

Zaostali primer 4.krog: 10.10.2013
Tabor Sežana : Adria Bilje
Igralec ekipe Adria Bilje Andrej MANOJLOV št. reg. 88886, je bil na tekmi izključen v 70. minuti, ko je prejel
drugi opomin zaradi spotikanja, zato se na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP, igralcu za ta prekršek izreče
kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.

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.

