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ZAPISNIK
13-2017/18 obravnave disciplinskega sodnika, ki je bila v četrtek, 12. aprila 2018 na kateri je, na
podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju DP), sprejel in izdal naslednje
SKLEPE:
EPNL ČLANI 17/18 – tekme 16. kroga z dne 6. 4. 2018 do 8. 4. 2018
RENČE : KOMEN
Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja gostujočih navijačev– navijači ekipe Komen so na tekmi
prižgali več bakel, ki pa niso priletela na igralno površino, zato se na podlagi določil 3/3., 6/1., 9/1(3).,
18., 25/1., 29/1(1). in v povezavi s 13. členom DP NK KOMEN izreče
zadnje opozorilo pred izrekom denarne kazni

KOŠANA : NŠ ANKARAN
Propozicije tekmovanja ENPL člani za tekmovalno sezono 2017/2018 določajo, da mora klub domačin
poskrbeti za organizacijo tekme. Neprisotnost pobiralcev žog na tekmi predstavlja kršitev 25. člena DP
NZS. Na podlagi 9/1(3) člena DP NZS se ekipi KOŠANA
izreče OPOZORILO
POSTOJNA : KOPER B
Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja gostujočega strokovnega štaba– gostujoči strokovni štab je
izkazal zelo negativen odnos in neprimerno, ter nešportno vedenje zato se na podlagi določil 3/3., 6/1.,
9/1(3)., 18., 25/1., 29/1(1). in v povezavi s 13. členom DP ekipi Koper B
izreče OPOZORILO
Igralec ekipe Koper B Pirjevec Matej (60472) je bil v 82. minuti izključen, ker je prejel rdeči karton
zaradi drugega nešportnega vedenja (brcanje igralca). Igralec je igrišče zapustil športno. Igralec je v
roku poslal pisno opravičilo za storjeni prekršek, kar se je upoštevalo kot olajševalna okoliščina.
Na podlagi določil 9/2(3)., 19/1 in 20. člena DP NZS, ter v povezavi s točko I.E.3 Splošnih navodil
NZS – disciplinska politika organov vodenja lig NZS, se igralcu Pirjevec Mateju za ta prekršek
izreče kazen prepovedi nastopanja na 4 (štirih) tekmah.

Igralec ekipe Postojna Damir Španić (41824) je bil v 82. minuti izključen, ker je prejel rdeči karton
zaradi drugega nešportnega vedenja (brcanje igralca). Igralec je igrišče zapustil športno.
Na podlagi določil 9/2(3)., 19/1 in 20. člena DP NZS, ter v povezavi s točko I.E.3 Splošnih navodil
NZS – disciplinska politika organov vodenja lig NZS, se igralcu Španić Damirju za ta prekršek
izreče kazen prepovedi nastopanja na 5 (petih) tekmah.

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 NOVA GORICA 0475
0000 0280 866. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za pritožbe . Pritožbo
lahko vloži kaznovani ali njegov klub.
Disciplinski sodnik:

Tomaž Sulič l.r.

