Ljubljana, 27.05.2015

Št.:

6083/15

Ozn.:

TEKM

RR/BK/RB

ZAPISNIK
27/2015. obravnave disciplinskega sodnika NZS, ki je bila v sredo, 27. maja 2015, in na kateri je
na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE:
LIGA U15 VZHOD 2014/2015, 25. krog, 23.05.2015
KOROTAN PREVALJE : POBREŽJE MARIBOR
Igralec ekipe KOROTAN PREVALJE Matic ROTOVNIK je bil izključen v 6. minuti tekme zaradi
prekrška nad nasprotnim igralcem, ki je bil v čisti situaciji za doseganje zadetka, zato se na
podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1). in 20. člena DP NZS ter v povezavi s točko I.G.1 Splošnih navodil
NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi
nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
LIGA U15 ZAHOD 2014/2015, 25. krog, 23.05.2015
VIPAVA AJDOVŠČINA : VELESOVO-ŠENČUR
Zaradi kršitve predpisov NZS – na tekmi ni bilo osebe za nakazovanje menjav, se na podlagi
določil 9/1(1)., 18. in 25/1(7). člena DP, DNŠ AJDOVŠČINA izreče OPOZORILO.
LIGA DEKLET U17 VZHOD 2014/2015, zaostala tekma 12. kroga, 7.5.2015
FUŽINAR : ŽNK RUDAR ŠKALE
Trener ekipe FUŽINAR Dragoljub ŽIVADINOVIĆ je bil prijavljen s strani sodnika in pomočnika
sodnika zaradi domnevnega žaljenja in groženj po koncu tekme, zaradi česar je, v skladu z
29/1(1). členom DP NZS, Namestnik disciplinskega sodnika NZS zoper njega uvedel disciplinski
postopek in ga pozval za izjavo, ki jo je v predpisanem roku tudi prejel. Na podlagi zbrane
dokumentacije, ki poleg omenjenih prijav in izjave trenerja vsebuje tudi izjave trenerja in starša
igralke ekipe ŽNK Rudar Škale ter dveh igralk in staršev igralk ekipe Fužinar, ki jih je obdolženi
priložil k svoji obrazložitvi, ni bilo možno nedvoumno ugotoviti, ali je po koncu tekme res prišlo
do očitanega nešportnega vedenja trenerja domače ekipe. Upoštevajoč navedeno, Namestnik
disciplinskega ugotavlja, da niso izpolnjeni pogoji za izdajo sklepa o kaznovanju, tako da je
potrebno odločiti v prid obdolženega, zato se disciplinski postopek zoper trenerja Dragoljuba
ŽIVADINOVIĆA ustavi.

TEKMOVANJE DEKLIC U15 VZHOD, 8. turnir, 24.5.2015
ŽNK SLOVENJ GRADEC se zaradi neudeležbe na osmem turnirju Tekmovanja deklic U15 VZHOD
14/15, o čemer niso obvestili prireditelja turnirja niti vodstva tekmovanja, na podlagi določil
9/3(7). in 25/1(1). ter v povezavi z 12a/4. členom DP, za tekme ŽNK PREŠA SLOVENJ GRADEC :
ŽNK TELEING POMURJE BELTINCI, ŽNK PREŠA SLOVENJ GRADEC : ŽNK DORNAVA in ŽNK MSM
PTUJ : ŽNK PREŠA SLOVENJ GRADEC izreče kazen določitve rezultatov po uradni dolžnosti 3:0
za ekipe ŽNK TELEING POMURJE BELTINCI, ŽNK DORNAVA in ŽNK MSM PTUJ.
Poleg izrečenih kazni določitve rezultatov po uradni dolžnosti se na podlagi določil 9/1(3). in
25/1(1). člena DP, ŽNK SLOVENJ GRADEC izreče denarna kazen v višini 250 € /z besedo: dvesto
petdeset evrov/.
PRAVNI POUK:
Proti izrečenim sklepom disciplinskega organa 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 vplačana pritožbena taksa v višini 400 € na TRR NZS: 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.

Nogometna zveza Slovenije
Roman Rogelj l.r.
Namestnik disciplinskega sodnika NZS
V vednost:
- arhiv, tu.
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