Disciplinski zapisnik 2015-21
Tekmovalna sezona 2015/2016

Koper, 10.11.2015

Disciplinski sodnik MNZ Koper je na seji, ki je bila v torek, 10.11.2015 na podlagi 36. člena Disciplinskega
pravilnika NZS (v nadaljevanju: DP) sprejel sklepe kot sledi:

EPNL 2015/2016 9.krog 07.11.2015
Postojna : Jadran Pivovarna Mahnič
Igralec ekipe Postojna BJELOŠEVIĆ Marko reg.št. 60350 je bil izključen v 22.minuti, zaradi prekrška nad
nasprotnim napadalcem, ko je bil ta v čisti situaciji za zadetek. Igralec je igrišče zapustil športno. 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 BJELOŠEVIČ Marko reg.št. 60350 za očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja
na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.

Košana : Komen :
Po uradni dolžnosti je uveden disciplinski postopek zoper uradno osebo – trenerja ekipe Košana BERGINC Jožko.
Iz poročila delegata in glavnega sodnika je razvidno, da je bil trener ekipe g.BERGINC Jožko v 80 minuti
odstranjen iz prostora za uradne osebe zaradi protestiranja in žaljenja glavnega sodnika. Tako ravnanje trenerja
predstavlja kršitev 24.člena DP NZS zato se mu na podlagi 2.točke 9.člena DP NZS in ob upoštevanju Splošnih
navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se trenerju g. BERGINC Jožkotu za očitan prekršek
izreka Prepoved dostopa do garderob in/ali do uradnega tehničnega prostora na 1 /eni prvenstveni tekmi.
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Košana – na tekmi so prejeli 4 rumene in odstranjen trener se na
podlagi določil 9/1., 25/1., in 26., in v povezavi s 13.členom DP ekipi Košana izreče denarna kazen v višini 50 /
z besedo: petdeset / EUR.

Liga U-10 Obala 9.krog 7.11.2015
Koper A : Jadran Dekani
Po uradni dolžnosti je uveden disciplinski postopek zoper uradno osebo – trenerja ekipe Koper A HANDANAGIĆ
Enesa. Iz poročila sodnika je razvidno, da je bil trener ekipe g.HANDANAGIĆ Enes v 16 minuti odstranjen iz
prostora za uradne osebe zaradi protestiranja, preklinjanja in žaljenja glavnega sodnika. Tako ravnanje trenerja
predstavlja kršitev 24.člena DP NZS zato se mu na podlagi 2.točke 9.člena DP NZS in ob upoštevanju Splošnih
navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se trenerju g. HANDANAGIĆ Enesu za očitan prekršek
izreka Prepoved dostopa do garderob in/ali do uradnega tehničnega prostora 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.
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