Disciplinski zapisnik 2014-22
Tekmovalna sezona 2013/2014

Koper, 04.06.2014
Disciplinski sodnik MNZ Koper je na seji, ki je bila v sredo, 4.6.2014 na podlagi 36. člena Disciplinskega pravilnika
NZS (v nadaljevanju: DP) sprejel sklepe kot sledijo:

EPNL 2013/2014 22.krog 31.5.2014
Renče: Postojna
Vratar ekipe Renče Luka SOBAN reg.št. 65254 je bil na tekmi izključen v 31.minuti, ko je s storil prekršek nad
igralcem, ki je bil v čisti situaciji za zadetek. Na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP NZS in ob upoštevanju
Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se vratarju ekipe Renče SOBAN Luki za ta
prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ tekmi.

Cerknica : Portorož Piran
Igralec ekipe Cerknica Gregor KOROŠEC reg.št. 39389 je bil na tekmi izključen v 73.minuti, ko je s storil
prekršek nad igralcem, ki je bil v čisti situaciji za zadetek. 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 ekipe Cerknica
KOROŠEC Gregorju za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ tekmi.

Fama Vipava : Ilirska Bistrica
Igralec ekipe Fama Vipava Luka KOMPARA reg.št.42635 je bil na tekmi izključen v 71.minuti, ko je zaradi
brezobzirne igre prejel drugi rumeni karton. 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 za ta prekršek izreče kazen
prepovedi nastopanja na 1 /eni/ tekmi.
Vratar ekipe Fama Vipava Sašo NEŠKOVIĆ reg.št. 22555 je bil na tekmi izključen v 82.minuti, ko je zaradi
ugovarjanja - protestiranja prejel drugi rumeni karton. Po izključitvi je vratar pristopil k sodniku in se postavil
tako, da se ga je dotikal s prsmi in še naprej protestiral. Ob odhodu iz igrišča pa je z nešportnim obnašanjem
nadaljeval saj je odvrgel rokavice. Na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP NZS in ob upoštevanju Splošnih
navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se vratarju za te prekrške izreče kazen prepovedi
nastopanja na 5 /petih/ tekmah.
Igralec ekipe Fama Vipava Asmir BAŠIĆ reg.št.34878 je bil na tekmi izključen v 94.minuti, ko je po zadnjem
sodnikovem žvižgu in odhodu iz igrišča tekel mimo sodnika in ga z ramo odrinil ter nato stekel naprej proti
slačilnicam. Glavni sodnik mu je pokazal rdeč karton takrat pa je izrekel nekaj žaljivk in mu grozil. 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 za te prekrške izreče kazen prepovedi nastopanja na 5 /petih/ tekmah.

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Fama Vipava – na tekmi so prejeli 5 rumenih kartonov in 3
rdeča kartone se na podlagi določil 9/1., 25/1., in 26., in v povezavi s 13.členom DP ekipi NK Fama Vipava
izreče denarna kazen v višini 80 / z besedo: osemdeset / EUR.

Zaostali primer:

POKAL MNZ KOPER 2013/2014 FINALE 28.5.2014
Jadran Dekani : Tabor Sežana
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper trenerje ekipe Tabor Sežana KOMPARA Davida. Iz
poročila delegata in glavnega sodnika je bilo ugotovljeno, da je trener v 60. minuti protestiral in kritiziral
sodniško odločitev, ko pa je do njega pristopil glavni sodnik z namenom da ga opozori zaradi početja ga je trener
žalil. Zaradi nešportnega početja je bil trener odstranjen iz igrišča. Na podlagi določil 9/1. in v povezavi s
13.členom se trenerju ekipe Tabor Sežana KOMPARA Davidu izreče denarna kazen v višini 100,00 /z besedo:
sto/ EUR.

Zaostali primer:

EPNL 2013/2014 21.krog 24.5.2014
Postojna : FAMA Vipava
Igralec ekipe Postojna Denis SIVČEVIČ reg.št. 60380 je bil na tekmi izključen v 29.minuti, ko je s pestjo udaril
v obraz nasprotnega igralca. V skladu z 31. čl. DP je bil igralec Denis SIVČEVIČ pozvan, da v roku 24 ur po
prejemu (objavi na spletni strani) Disciplinskega zapisnika poda pisno izjavo o njegovem nedopustnem dejanju.
Pisnega pojasnila igralec ni poslal zato je disciplinski sodnik odločil na podlagi razpoložljive dokumentacije. 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 SIVČEVIĆ Denisu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 5
/petih/ tekmah.

Zaostali primer:

EPNL U-17 2013/2014 15.krog 18.5.2014
Portorož Piran : Adria Bilje
Po uradni dolžnosti je bil uveden disciplinski postopek zoper ekipo Portorož Piran. Iz zapisnika o tekmi in
poročila glavnega sodnika je razvidno, da klub domačin ni poskrbel za prisotnost osebe za pisanje zapisnika.
Tako ravnanje je razumeti, kot kršitev 25.člena DP NZS (slaba organizacija tekme) in kršitev 6.člena Navodil
tekmovanja EPNL U-17. V skladu z 31. čl. DP NZS je bil NK Portorož Piran pozvan, da v roku 24 ur po prejemu
(objavi na spletni strani) Disciplinskega zapisnika poda pisno izjavo kar so tudi storili. Po proučitvi
dokumentacije se na podlagi 9/1 in 25.člena DP NZS NK Portorož Piran izreče OPOZORILO.

Po uradni dolžnosti je bil uveden disciplinski postopek zoper predstavnika ekipe Adria Bilje (U-17) g. Jan
ŽARKO. Iz poročila glavnega sodnika je bilo ugotovljeno, da je bil predstavnik ekipe odstranjen iz ograjenega
dela igrišča v 56. minuti zaradi komentiranja sojenja in grobih žalitev sodnikov. Ko je glavni sodnik pristopil k
predstavniku ekipe in od njega zahteval, da zapusti igrišče ga je ta poškropil z vodo. Med zapuščanjem igrišča je
predstavnik ekipe sodniško trojko še naprej zmerjal. V skladu z 31. čl. DP NZS je bil predstavnik ekipe Jan
ŽARKO pozvan, da v roku 24 ur po prejemu (objavi na spletni strani) Disciplinskega zapisnika poda pisno izjavo o
njegovem nedopustnem ravnanju. Na naslov MNZ do roka ni bilo poslano pojasnilo zato je disciplinski sodnik
sprejel sklep na podlagi razpoložljive dokumentacije. Na podlagi določil 9/2. in 24. člena DP NZS in ob
upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se predstavniku ekipe Adria
Bilje Janu ŽARKO izreče kazen prepoved sodelovanja v vseh z nogometom povezanih dejavnostih za čas 6 /z
besedo: šest/ mesecev

Zaostali primer:

MNZ KOPER U-15 2013/2014 15.krog 14.5.2014
Tabor Sežana : Košana
Po uradni dolžnosti je bil uveden disciplinski postopek zoper ekipo Košana. Iz zapisnika o tekmi je razvidno, da
je za ekipo Košana nastopil igralec Blaž MOREL reg.št.88951 čeprav glede na njegovo starost (mlajši od 12 let)
ni imel pravice nastopiti. Nastop igralca, ki nima pravice nastopiti predstavlja kršitev 25.čl. Disciplinskega
pravilnika NZS. V skladu z 31. čl. DP NZS disciplinski sodnik NK Košano pozval, da v roku 24 ur po prejemu
(objavi na spletni strani) Disciplinskega zapisnika poda pisno izjavo zakaj je na tekmi nastopil igralec Blaž
MOREL, čeravno na njegovo starost ne bi smel nastopiti. Iz NK Košana je na elektronski naslov MNZ Koper prispel
odgovor pod katerim so se podpisali Janko Kovačič, Valter Brezovnik in Andrej Želko. V dopisu so zapisali, da
bodo igralca, ki je premlad (ni še star 12 let) še naprej uvrščali na tekme ekipe U-15. Iz česar se da zaključiti, da
pri nastopu igralca ni šlo za pomoto ali lapsus ampak za zavestno uvrstitev igralca v ekipo U-15. Izvršni odbor
MNZ Koper je pred začetkom tekmovalne sezone 2013/2014 za tekmovanja mlajših ekip izdal Navodila
tekmovanja mlajših selekcij Medobčinske nogometne zveze Koper. V 6.členu Navodil je zapisana starost igralcev,
ki imajo pravico nastopa, navodila pa so usklajena s predpisi in navodili NZS.
Pri ravnanju uradnih oseb NK Košana, gre za zavestno kršitev predpisov NZS in Navodil tekmovanja mlajših
selekcij Medobčinske nogometne zveze Koper zato se na podlagi določil 9/1., 25/1., in 26., v povezavi s
13.členom DP NZS in 4/II-b člena Navodila tekmovanja mlajših selekcij Medobčinske nogometne zveze Koper se
ekipi NK Košana izreče denarna kazen v višini 100,00 / z besedo: sto / EUR.

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.

