Disciplinski zapisnik 2014-14
Tekmovalna sezona 2013/2014

Koper, 15.04.2014
Disciplinski sodnik MNZ Koper je na seji, ki je bila v torek, 15.4.2014 na podlagi 36. člena Disciplinskega
pravilnika NZS (v nadaljevanju: DP) sprejel sklepe kot sledijo:

EPNL 2013/2014 15.krog 13.4.2014
Postojna : Košana
Igralec ekipe NK Košana Vladimir Der reg.št.84322 je bil na tekmi izključen v 83. minuti, ko je storil prekršek
nad nasprotnim igralcem, ko je bil ta v čisti situaciji za zadetek, zato se igralcu na podlagi določil 9/2., 19. in
20. člena DP in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS za ta prekršek
izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ tekmi.

Korte Avtoplus : Ilirska Bistrica
Igralec ekipe NK Ilirska Bistrica Jure Mahne reg.št. 59483 je bil na tekmi izključen v 83. minuti, ko je prejel
drugi rumeni karton zaradi brezobzirne igre zato se igralcu na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP in ob
upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS za ta prekršek izreče kazen
prepovedi nastopanja na 1 /eni/ tekmi.

Plama Instalacije Kovačič : Portorož Piran
Igralec ekipe NK Plama Instalacija Kovačič Mitja JAGODNIK reg.št.15585 je bil na tekmi izključen v 41.minuti,
ko je storil prekršek nad igralcem nasprotne ekipe št.6 ga je odrinil in ozmerjal, kar pa je JAGODNIKA tako
razjezilo da ga je prijel in vrgel na tla, kjer sta si izmenjala par udarcev. Nobeden od igralcev ni bil poškodovan
po izključitvi pa je igrišče zapustil športno. Igralcu Mitji JAGODNIK se na podlagi določil 9/2., 19.; 20. in 6. člena
DP in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS izreče kazen prepovedi
nastopanja na 4 /štirih/ tekmah.
Igralec ekipe NK Portorož Piran Alen MATJAŠEC reg.št.61537 je bil na tekmi izključen v 41.minuti. Nad njim je
igralec domače ekipe št. 20 storil prekršek, kar ga je tako razjezilo da je igralca odrinil in ga ozmerjal. Igralec,
ki je storil prekršek je MATJAŠECA prijel in ga vrgel na tla, nato pa sta si izmenjala nekaj udarcev. Nobeden od
igralcev ni bil poškodovan po izključitvi pa je igrišče zapustil športno. Igralcu MATJAŠEC Alenu se na podlagi
določil 9/2., 19.; 20. in 6. člena DP in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov
vodenja lig NZS izreče kazen prepovedi nastopanja na 4 /štirih/ tekmah.

Zaostali primer:

EPNL 2013/2014 12.krog 2.4.2014
Igralec ekipe NK Plama Instalacija Kovačič Driton SPAHIU reg.št.82799 je bil na tekmi izključen v 70. minuti,
ko je prejel drugi rumeni karton zaradi ugovarjanja - protestiranja. Ob izključitvi je igralec med odhodom iz
igrišča žalil glavnega sodnika. Po končani tekmi je isti igralec pričakal sodniško trojko pred slačilnicami ter jim
preprečeval prehod. Glavnega sodnika je odrival in mu še naprej grozil, nadaljnji konflikt so mu preprečili
soigralci. Zaradi očitanih kršitev se zoper igralca SPAHIU Dritona na podlagi 29.člena DP uvede disciplinski
postopek. V skladu z 31. čl. DP je bil igralec pozvan, da v roku 24 ur po prejemu (objavi na spletni strani)
Disciplinskega zapisnika poda pisno izjavo o njegovem ravnanju. Igralec vse do 15.4.2014 ni poslal pojasnila, je
pa na MNZ Koper preko elektronske pošte poslal odgovor predstavnik kluba g. GOMAČ Štefan. V klubu so opravili
razgovor z igralcem, ki je obžaloval ravnanje kot povod za njegovo početje pa navedel slabo sodnikovo sojenje.
Odgovor predstavnika kluba ni mogoče šteti kot izjavo igralca o njegovem ravnanju. Zato je disciplinski sodnik
sprejel odločitev po proučitvi razpoložljive dokumentacije.
Igralcu Driton SPAHIU se na podlagi določil 9/2., 19.; 20. in 6. člena DP in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS
- disciplinska politika organov vodenja lig NZS izreče zaradi prejetega drugega opomina in izključitve kazen
prepovedi nastopanja na 1 /eni/tekmi, zaradi nešportnega obnašanja in žalitev sodnika ob odhodu z igrišča
prepoved nastopanja na 3 /tri/tekme, zaradi odrivanja sodnika in preprečevanja prehoda sodniku v garderobo
se igralcu izreče prepoved nastopanja na 6 /šestih/ tekmah. Igralcu se za očitane kršitve izreče enotna kazen
prepovedi nastopanja na 10 /desetih/ tekmah.
Na podlagi prijave glavnega sodnika in poročila delegata je bil uveden disciplinski postopek zoper igralca ekipe
NK Plama Instalacija Kovačič Alena SILIĆ reg.št.61742. Iz prijave izhaja, da je igralec ob odhodu z
nogometnega igrišča žalil sodniško trojko, pred garderobo pa je skupaj s soigralcem fizično preprečeval prehod
sodnikom v garderobo s tem da je glavnega sodnika z rokama odrival. Zaradi očitanih kršitev se zoper igralca
Alena SILIĆ na podlagi 29.člena DP uvede disciplinski postopek. V skladu z 31. čl. DP je bil igralec pozvan, da v
roku 24 ur po prejemu (objavi na spletni strani) Disciplinskega zapisnika poda pisno izjavo o njegovem ravnanju.
Igralec vse do 15.4.2014 ni poslal pojasnila, je pa na MNZ Koper preko elektronske pošte poslal odgovor
predstavnik kluba g. GOMAČ Štefan. V klubu so opravili razgovor z igralcem, ki je obžaloval ravnanje kot povod
za njegovo početje pa navedel slabo sodnikovo sojenje oz. nedosojen prekrška nad njim. Odgovor predstavnika
kluba ni mogoče šteti kot izjavo igralca o njegovem nedopustnem ravnanju. Zato je disciplinski sodnik odločil na
podlagi in proučitvi razpoložljive dokumentacije .
Igralcu SILIĆ Alenu se na podlagi določil 9/2., 19.; 20. in 6. člena DP in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS disciplinska politika organov vodenja lig NZS izreče zaradi nešportnega obnašanja in žalitev sodnika ob odhodu z
igrišča 3 /tri/tekme, zaradi odrivanja sodnika in preprečevanja prehoda sodniku v garderobo se igralcu izreče
prepoved nastopanja na 6 /šestih/ tekmah. Igralcu se za očitane kršitve izreče enotna kazen prepovedi
nastopanja na 9 /devetih/ tekmah.
Po uradni dolžnosti je bil uveden disciplinski postopek zoper ekipo NK Postojna. Iz poročila delegata in prijave
sodnika je bilo ugotovljeno, da je na tekmi bilo pomanjkljivo poskrbljeno za varnost sodnikov. Na podlagi 31. čl.
DP je bil NK Postojna pozvan, da v roku 24 ur po prejemu (objavi na spletni strani) Disciplinskega zapisnika pisno
pojasnijo kako je bilo na tekmi poskrbljeno za varnost, kar so tudi storili. Po proučitvi vseh dejstev je
disciplinski sodnik sprejel sklep, da se disciplinski postopek zoper ekipo NK Postojna ustavi.

EPNL U-19 2013/2014 12.krog 12.4.2014
Tolmin Idrija : Ilirska Bistrica

Igralec ekipe Tolmin Idrija Tomaž GREGORČIČ št. reg. 79537, je bil na tekmi izključen v 16. minuti, ko je
storile prekršek nad nasprotnim igralcem, ko je bil ta v čisti situaciji za zadetek zato se igralcu na podlagi
določil 9/2., 19. in 20. člena DP in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig
NZS za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ tekmi.
Igralec ekipe Tolmin Idrija Blaž PRIMOŽIČ št. reg. 73368, je bil na tekmi izključen v 90. minuti, ko je prejel
drugi opomin zaradi prerivanja in konfrontacije z igralcem nasprotne ekipe. Ob izključitvi je žalil sodnika zato se
igralcu Igralcu Blažu PRIMOŽIČU se na podlagi določil 9/2., 19.; 20. in 6. člena DP in ob upoštevanju Splošnih
navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS izreče zaradi prejetega drugega opomina in izključitve
kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/tekmi ter zaradi nešportnega obnašanja in žalitev sodnika ob odhodu z
igrišča prepoved nastopanja na 3 /tri/tekme. Igralcu se za očitane kršitve izreče enotna kazen prepovedi
nastopanja na 4 /štirih/ tekmah.

Adria Bilje : AH Mas Tech Postojna
Igralec ekipe Adria Bilje Andrej MANOJLOV reg.št. 88886 je bil na tekmi izključen v 85. minuti, ko je prejel
drugi rumeni karton zaradi brezobzirne igre zato se igralcu na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP in ob
upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS za ta prekršek izreče kazen
prepovedi nastopanja na 1 /eni/ tekmi.

EPNL U-17 2013/2014 12.krog 13.4.2014
Ah Mas Tech Postojna : Portorož Piran
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo NK Portorož Piran. Iz poročila sodnika je bilo
ugotovljeno, da ekipa Portorož Piran ni imela s seboj športnih izkaznic in osebnih dokumentov igralcev zato
tekma ni bila odigrana. Tako ravnanje je razumeti kot kršitev 25.člena Disciplinskega pravilnika NZS (ravnanje
kluba, ki onemogoča igranje). Na podlagi na podlagi določil 9/1. In 25.člena DP in ob upoštevanju Splošnih
navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se ekipi Portorož Piran izreče OPOZORILO.

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.

