Koper/Capodistria , 14.03.2017

Zapisnik
/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v torek, 14. marec 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika
(v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
3. SNL zahod 2016/2017, 15. krog
Škou Ajdovščina - NK Postojna, 11.03.2017
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Škou Ajdovščina. Na tekmi med ekipama Škou Ajdovščina in Postojna na tekmi ni
bilo glavnega trenerja KALIN Petra in je tekmo vodil pomočnik trenerja. Na spletni strani NZS je objavljen seznam uradnih oseb ekip, ki nastopajo v
3.SNL-zahod in je bil ažuriran dne 10.3.2017. V skladu s pravili NZS in navodili vodstva tekmovanja ekipo lahko vodi le trener z ustrezno licenco in
jo je klub v postopku prijave v tekmovanju tudi prijavil
Trener, ki začasno ne more opravljati svoje funkcije zaradi razlogov, ki niso povezani z delovanjem kluba (bolezen, poškodbe ob nesrečah, ipd.), je
lahko na podlagi posebnega dovoljenja NZS začasno zamenjan z drugim klubskim trenerjem, ki izpolnjuje pogoje za vodenje ustrezne ekipe kot
trener ali pomočnik trenerja, vendar največ za obdobje 60 dni. Zaradi neprisotnosti trenerja na tekmi se ekipi Škou Ajdovščina na podlagi določil
9/2. in 25/1.členom DP izreče OPOMIN.

Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Postojna. Na tekmi med ekipama Škou Ajdovščina in Postojna na tekmi ni bilo
glavnega trenerja NEDIĆ Zvonkota in je tekmo vodil pomočnik trenerja Vrbos Tihomir. Na spletni strani NZS je objavljen seznam uradnih oseb
ekip, ki nastopajo v 3.SNL-zahod in je bil ažuriran dne 10.3.2017. V skladu s pravili NZS in navodili vodstva tekmovanja ekipo lahko vodi le trener z
ustrezno licenco in jo je klub v postopku prijave v tekmovanju tudi prijavil
Trener, ki začasno ne more opravljati svoje funkcije zaradi razlogov, ki niso povezani z delovanjem kluba (bolezen, poškodbe ob nesrečah, ipd.), je
lahko na podlagi posebnega dovoljenja NZS začasno zamenjan z drugim klubskim trenerjem, ki izpolnjuje pogoje za vodenje ustrezne ekipe kot
trener ali pomočnik trenerja, vendar največ za obdobje 60 dni. Zaradi neprisotnosti trenerja na tekmi se ekipi Postojna na podlagi določil 9/2. in
25/1.členom DP izreče OPOMIN.

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 400,00 EUR na TRR NZS:
si56 3300-0000-0606-726. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za pritožbe NZS. Pritožbo lahko vložita kaznovani ali
njegov klub ter tisti, ki je predlagal uvedbo disciplinskega postopka.
Disciplinski sodnik Srečko Zebec l.r.
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