Koper/Capodistria , 09.10.2018

Zapisnik
/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v torek, 09. oktober 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
EPNL U-17, 5. krog
AH Postojna - Jadran Dekani, 07.10.2018
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper igralca NK Jadran Dekani Hurtić Hamdija št. registracije 207619.
Iz poročila sodnika izhaja da je igralec v 57 minuti srečanja po prekršku nad njim odreagiral tako, da je igralca Postojne odrinil in udaril. Na podlagi
31 člena Disciplinskega pravilnika NZS se igralca poziva, da v roku 24 ur po prejemu pisnega obvestila o uvedbi disciplinskega postopka poda
izjavo o očitani kršitvi.
Na podlagi 34 in 35.člena Disciplinskega pravilnika NZS se igralcu do dokončne odločitve disciplinskega sodnika izreka SUSPENZ.

Igralec ekipe AH Postojna Ogrešević Deen št.izkaznice 89251 je bil v 63 minuti izključen, ko je po prekršku nad njim odreagiral tako, da je
gostujočega igralca prijel za vrat in ga odrinil.
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
Ogrešević Deenu za očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 2 /dveh/ tekmah.

Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper trenerja ekipe Jadran Dekani g. Pertinač Gregorja, ki je bil v 57 minuti odstranjen iz klopi
zaradi komentiranja sojenja. Trener je na naslov vodstva tekmovanja poslal izjavo v kateri temeljito opisuje dogajanje na tekmi in obžaluje svoje
ravnanje. Na podlagi določil 9/2-4, in 24. člena DP NZS in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se
trenerju Pertinač Gregorju za očitano kršitev izreče kazen prepoved dostopa do garderob in/ ali do uradnega tehničnega prostora na 1 /eni/ 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.

Stran 1 od 1

