Koper/Capodistria , 22.10.2019

Zapisnik
/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v torek, 22. oktober 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
EPNL 2019/2020, 6. krog
Portorož Piran - Plama Podgrad, 12.10.2019
Po uradni dolžnosti je bil uveden disciplinski postopek zoper ekipo Portorož Piran in to zaradi nešportnega vedenja njihovih navijačev. Iz poročila
delegata je razvidno, da je navijaška skupina Gusarji (cca 10 oseb) v 3.,15., 62. minutah prižgali bakle ena je bila odvržena ob rob igralne površine.
Navijači so žalili stranskega sodnika in igralce gostujoče ekipe po intervenciji predstavnika domače ekipe so z neprimernim obnašanjem prenehali.
Na podlagi 34/1 člena disciplinskega pravilnika NZS je bil klub Portorož Piran pozvan, da se pisno izjasni o očitani kršitvi (kako je bilo poskrbljeno
za varnost, koliko redarjev je bilo angažiranih ...) vendar tega mi storil.
Po proučitvi razpoložljive dokumentacije in priloženih fotografij je disciplinski sodnik izdal sklep:
na podlagi 4/1-e, 8/4-e, 8/1-c in 36/1 Disciplinskega pravilnka NZS se klubu Portorož Piran izreka denarna kazen 100 /z besedo: sto/evrov in igranje
tekem brez gledalcev na 2 /z besedo: dveh/ tekmah.

EPNL 2019/2020, 7. krog
Plama Podgrad - FC Postojna, 20.10.2019
Igralec ekipe Plama PodgradBOŽIČ Deni registracijska številka 81732 je v 55 minuti zaradi brezobzirne igre prejel drugega opomin in bil posledično
izključen. Na podlagi določil 5/a.,8. in 23. člena DP NZS in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se
igralcu BOŽIČ Deniju za očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ tekmi.

Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Plama Podgrad in to zaradi nešportnega vedenja njihovih igralcev in uradnih oseb.
Na tekmi so prejeli 4 rumene in rdeč karton zato se na podlagi določil 4/l., 8/4-c, in 36/1.členom DP NZS ekipi Plama Podgrad izreče denarna kazen
v višini 50 /petdeset/ evrov.
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.
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