Disciplinski zapisnik 2014-17
Tekmovalna sezona 2013/2014

Koper, 07.05.2014
Disciplinski sodnik MNZ Koper je na seji, ki je bila v torek, 7.5.2014 na podlagi 36. člena Disciplinskega pravilnika
NZS (v nadaljevanju: DP) sprejel sklepe kot sledijo:

EPNL 2013/2014 18.krog 3.5.2014
Jadran Pivovarna Mahnič : Ilirska Bistrica
Igralec ekipe NK Jadran Pivovarna Mahnič Grega PAHOR reg.št.44559 je bil na tekmi izključen v 92.minuti, ko
je prejel drugi opomin zaradi brezobzirne igre. Na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP in ob upoštevanju
Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se za ta prekršek igralcu izreče kazen
prepovedi nastopanja na 1/eni/ tekmi.
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Jadran Pivovarna Mahnič – na tekmi so prejeli 5 rumenin in
rdeč karton se na podlagi določil 9/1., 25/1., in 26., in v povezavi s 13.členom DP ekipi NK Jadran Pivovarna
Mahnič izreče denarna kazen v višini 60 / z besedo: šestdeset / EUR.

Cerknica : Korte Avtoplus
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo NK Korte Avtoplus. Iz zapisnika o tekmi in
poročila delegata je razvidno, da igralci ekipe Korte Avtoplus niso prišli na delegirano tekmo. Iz korespodence, ki
jo je posredoval vodja tekmovanja g. ČAVAR je razvidno, da so uradne osebe kluba poskušale termin tekme
prestavit vendar ni prišlo do uskladitve termina med vsemi subjekti kar jim je šteti kot olajševalno okoliščino.
Tekmovalni pravilnik NZS v 33.členu določa, da se tekma lahko začne tudi, ko ima ekipa najmanj 7 igralcev. Na
podlagi določil 9/1. in v povezavi s 13.členom DP NZS ter 16.členom Navodila tekmovanja EPNL ter ob
upoštevanju olajševalnih okoliščin se ekipi NK Korte Avtoplus izreče denarna kazen v višini 100 / z besedo: sto
/ EUR.

Zaostala tekma :
EPNL 2013/2014 15.krog 30.4.2014
Renče : Cerknica
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper trenerje ekipe NK Cerknica MIVEC Tomaža. Iz poročila
delegata in glavnega sodnika je bilo ugotovljeno, da je trener v 88.minuti glasno protestiral na sodnikovo
odločitev, po opozorilu prvega pomočnika pa je brcnil plastenko z vodo, ki je priletela vse do gostujoče klopi za
rezervne igralce. Zaradi nešportnega ravnanja, ga je glavni sodnik odstranil iz ograjenega dela igrišča. Trener je
prostor mirno in športno zapustil. Na podlagi določil 9/1. in v povezavi s 13.členom se trenerju ekipe NK
Cerknica MIVEC Tomažu izreče denarna kazen v višini 50 / z besedo: petdeset / EUR.

Zaostali primer :
EPNL 2013/2014 17.krog 27.4.2014
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 je bil igralec MARINIČ Deni pozvan, da v roku 24 ur po prejemu Disciplinskega zapisnika pisno pojasni
njegovo nešportno ravnanje. Igralec pisnega pojasnila ni poslal, je pa na naslov MNZ prispelo pismo, ki ga je
poslal trener ekipe Renč g. Rajko Lasić. Dopolnitev poročila je poslal tudi glavni sodnik. Iz vse razpoložljive
dokumentacije je razvidno, da reakcije igralca ni razumeti, kot fizični napad na sodnika zaradi katerega bi se
sodnik počutil ogroženega in bi moral prekiniti tekmo. Igralcu MARINIĆ Deniju se na podlagi določil 9/2., 19.;
20. in 6. člena DP in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS zaradi
nešportnega obnašanja do sodnika izreče prepoved nastopanja na 9 /devetih/ tekmah.

Zaostali primer :
EPNL U-17 2013/2014 13.krog 27.04.2014
Ajdovščina : Adria Bilje
Po uradni dolžnosti je bil uveden 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 izključen v 12.krogu tekmovanja 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 je bil NK Adria Bilje
pozvan, da v roku 24 ur po prejemu Disciplinskega zapisnika pisno pojasni razloge za nastop igralca na tekmi kar
so tudi storili. V zagovoru navajajo, da se je zgodila napaka trenerja in da je igralec nastopil, ker mu je tako
naročil trener. V 33.členu Disciplinskega pravilnika NZS (V3.2; 12.12.2012 ) je določeno, da je igralec, ki je na
tekmi izključen avtomatično suspendiran, v 4.točki 20.člena istega pravilnika pa je zapisano, da izključeni
igralec začne prestajati kazen na prvi naslednji tekmi. Tako igralec kot nogometni klub (trener) sta odgovorna,
da je prišlo do te neljube napake saj je bil trener igralca prisoten, ko je bil slednji izključen. Tako ravnanje
predstavlja kršitev 25.člena DP NZS (igranje igralca, ki na tekmi ni imel pravice nastopa). Na podlagi določil
9/1. in v povezavi s 13.členom DP NZS in 10.členom Navodil tekmovanja EPNL U-17 se ekipi Adria Bilje izreče
denarna kazen v višini 100 / z besedo: sto / EUR.

EPNL U-19 2013/2014 13.krog 26.04.2014
Zaostali primer :
Ilirska Bistrica : Adria Bilje
Po uradni dolžnosti je bil uveden disciplinski postopek zoper ekipo ND 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 EPNL U-17

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 je bil NK Adria Bilje pozvan, da v roku 24 ur po prejemu
Disciplinskega zapisnika pisno pojasni razloge za nastop igralca na tekmi kar so tudi storili. V zagovoru navajajo,
da se je zgodila napaka trenerja in da je igralec nastopil, ker mu je tako naročil trener. V 33.členu
Disciplinskega pravilnika NZS (V3.2; 12.12.2012 ) je določeno, da je igralec, ki je na tekmi izključen avtomatično
suspendiran, v 4.točki 20.člena istega pravilnika pa je zapisano, da izključeni igralec začne prestajati kazen na
prvi naslednji tekmi. Ker je igralec nastopil za ekipo U-19 (igralec nastopa za ekipo U-17) ni mogoče
neizpodbitno dokazati, da je trener vedel o kaznovanosti igralca zato se postopek zoper ekipo Adria Bilje zaradi
nastopa igralca, ki ni imel pravice nastopiti ustavi.
Po uradni dolžnosti je bil uveden 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 je bil igralec pozvan, da v roku 24 ur po prejemu
Disciplinskega zapisnika pisno pojasni razloge za nastop igralca na tekmi kar pa ni storil. Na MNZ Koper je
zagovor poslal predstavnik kluba. V zagovoru navajajo, da se je zgodila napaka trenerja in da je igralec nastopil,
ker mu je tako naročil slednji. V 33.členu Disciplinskega pravilnika NZS (V3.2; 12.12.2012 ) je določeno, da je
igralec, ki je na tekmi izključen avtomatično suspendiran, v 4.točki 20.člena istega pravilnika pa je zapisano, da
izključeni igralec začne prestajati kazen na prvi naslednji tekmi. Te določbe bi moral igralec poznati, zato je z
nastopom storil disciplinski prekršek iz 19.člena DP NZS in je zanj odgovoren. Na podlagi 9.čl.2.točka DP in ob
upoštevanju Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig NZS se igralcu za ta prekršek izreče
prepoved nastopanja na 2/dveh/ tekmah. V čas prepovedi se mu šteje čas SUSPENZA.

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.

