Disciplinski zapisnik 2014-16
Tekmovalna sezona 2013/2014

Koper, 29.04.2014
Disciplinski sodnik MNZ Koper je na seji, ki je bila v torek, 29.4.2014 na podlagi 36. člena Disciplinskega
pravilnika NZS (v nadaljevanju: DP) sprejel sklepe kot sledijo:
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Postojna : Jadran Pivovarna Mahnič
Igralec ekipe NK Postojna Dean MARIĆ reg.št.60367 je bil na tekmi izključen v 69.minuti, ko je prejel drugi
opomin zaradi brezobzirne igre, ob odhodu z igrišča je komentiral sodniško odločitev, 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 prekrka izreče kazen prepovedi nastopanja na 2 /dveh/ tekmah.
Igralec ekipe NK Postojna Dejan MILAKOVIĆ reg.št.52700 je bil na tekmi izključen v 79. minuti zaradi grobega
nevarnega drsečega štarta, ko je nasprotnega igralca zadel v gleženj (po nudeni pomoči je lahko nadaljeval z
igro). Igralec se je zavedal teže prekrška in se je za storjeno takoj opravičil, 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 3 /treh/ tekmah.
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Postojna – na tekmi so prejeli 3 rumene in 2 rdeča kartona se
na podlagi določil 9/1., 25/1., in 26., in v povezavi s 13.členom DP ekipi NK Postojna izreče denarna kazen v
višini 50 / z besedo: petdeset / EUR.

Renče : Fama Vipava
Igralec ekipe NK Renče Deni MARINIČ reg.št.30453 je bil na tekmi izključen v 25. minuti zaradi nešportnega
kontakta s sodnikom. Igralec je zaigral prekršek in obležal na tleh, ko je do njega pristopil glavni sodnik z
rumenim kartonom v roki in namenom, da ga opomni ga je igralec udaril po nogi v predelu kolena. Na podlagi
31. čl. DP se igralca MARINIČ Denija poziva, da v roku 24 ur po prejemu Disciplinskega zapisnika pisno pojasni
njegovo nešportno ravnanje. Pisno pojasnilo je potrebno poslati na MNZ Koper najkasneje do ponedeljka
5.05.2014. Do dokončne odločitve disciplinskega sodnika je igralec v SUSPENZU.
Podrobno poročilo o načinu in teži udarca ter posledicah mora podati tudi glavni sodnik HAJDIĆ Osman in ga
dostaviti na naslov MNZ Koper.
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper trenerje ekipe NK Renče LASIĆ Rajkota. Iz poročila
delegata in glavnega sodnika je bilo ugotovljeno, da je trener skozi večino tekme komentiral sojenje zato je bil
v 26.minuti opozorjen, ker je ravnanje ponovil v 66 minuti ga je sodnik odstranil iz ograjenega dela igrišča.
Trener je prostor mirno zapustil. Na podlagi določil 9/1. in v povezavi s 13.členom se trenerju ekipe NK Renče
LASIĆ Rajkotu izreče denarna kazen v višini 50 / z besedo: petdeset / EUR.

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Renče – na tekmi so prejeli 3 rumene kartone, rdeč karton in
odstranjen trener zato se na podlagi določil 9/1., 25/1., in 26., in v povezavi s 13.členom DP ekipi NK Renče
izreče denarna kazen v višini 50 / z besedo: petdeset / EUR.

Korte Avtoplus : Portorož Piran
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Korte Avtoplus – na tekmi so prejeli 5 rumenih kartonov se na
podlagi določil 9/1., 25/1., in 26., in v povezavi s 13.členom DP ekipi Korte Avtoplus izreče denarna kazen v
višini 50 / z besedo: petdeset / EUR.
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Cerknica : AH Mas Tech Postojna
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper trenerje ekipe NK Cerknica CVETKO Simona. Iz poročila
glavnega sodnika je bilo ugotovljeno, da je trener skozi večino tekme komentiral sojenje zato je bil v 66 minuti
odstranjen iz ograjenega dela igrišča. Trener je prostor mirno zapustil. Na podlagi določil 9/1. in v povezavi s
13.členom se trenerju ekipe NK Cerknica CVETKO Simonu izreče denarna kazen v višini 50 / z besedo:
petdeset / EUR.

Ajdovščina : Adria Bilje
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo NK Adria Bilje. Iz zapisnika o tekmi je razvidno, da
je za ekipo Adria Bilje nastopil igralec Andrej MANOJLOV reg.št.88886 čeravno ni imel pravice nastopiti. Igralec
je bil v 12.krogu tekmovanja izklučen zato mu je disciplinski sodnik s sklepom v disciplinskem zapisniku
št.2014/14 z dne 15.4.2014 izrekel prepoved nastopanja. Na podlagi 31. čl. DP se NK Adria Bilje poziva, da v
roku 24 ur po prejemu Disciplinskega zapisnika pisno pojasni razloge za nastop igralca na tekmi. Pisno pojasnilo
je potrebno poslati na MNZ Koper najkasneje do ponedeljka 5.05.2014.
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Ilirska Bistrica : Adria Bilje
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo NK Adria Bilje. Iz zapisnika o tekmi je razvidno, da
je za ekipo U19 Adria Bilje na tekmi, ki je bila odigrana 19.4.2013 nastopil igralec Andrej MANOJLOV
reg.št.88886 čeravno ni imel pravice nastopiti. Igralec je bil v 12.krogu tekmovanja izključen zato mu je
disciplinski sodnik s sklepom v disciplinskem zapisniku št.2014/14 z dne 15.4.2014 izrekel prepoved nastopanja.
Na podlagi 31. čl. DP se NK Adria Bilje poziva, da v roku 24 ur po prejemu Disciplinskega zapisnika pisno pojasni
razloge za nastop igralca na tekmi. Pisno pojasnilo je potrebno poslati na MNZ Koper najkasneje do ponedeljka
5.05.2014.

Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper igralca ekipe NK Adria Bilje MANOJLOV Andreja
reg.št.88886. Iz zapisnika o tekmi je razvidno, da je za ekipo Adria Bilje nastopil igralec Andrej MANOJLOV
čeravno ni imel pravice nastopiti. Igralec je bil v 12.krogu tekmovanja izključen zato mu je disciplinski sodnik
izrekel prepoved nastopanja. Na podlagi 31. čl. DP se igralec poziva, da v roku 24 ur po prejemu Disciplinskega
zapisnika pisno pojasni razloge za nastop na tekmi. Pisno pojasnilo je potrebno poslati na MNZ Koper najkasneje
do ponedeljka 5.05.2014. Do dokončne odločitve disciplinskega sodnika je igralec v SUSPENZU.

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.

