Ljubljana, 04.06.2015

Št.:

6086/15

Ozn.:

TEKM

RR/BK/RB

ZAPISNIK
29/2015. obravnave disciplinskega sodnika NZS, ki je bila v četrtek, 4. junija 2015, in na kateri je
na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE:
LIGA U15 VZHOD 2014/2015, 26. krog, 30.05.2015
AHA EMMI BISTRICA : FARMTECH VERŽEJ
Igralec ekipe FARMTECH VERŽEJ Klemen RUŽIČ je bil izključen neposredno po končani tekmi
zaradi žaljenja sodnika, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1). in 20. člena DP ter v povezavi s
točko I.E Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS, igralcu za ta
prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah.
POBREŽJE MARIBOR : ALUMINIJ
Igralec ekipe POBREŽJE MARIBOR Matic KUHTA je bil izključen v 22. minuti tekme zaradi
brezobzirne igre, za kar je prejel drugi rumeni karton, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1).
in 20. člena DP ter v povezavi s točko I.G.2 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov
vodenja lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni
tekmi.
DRAVINJA : KRŠKO
Trener ekipe KRŠKO Mirsad MUJAKIĆ je bil v 24. minuti tekme odstranjen iz ograjenega dela
igrišča zaradi protestiranja zoper sodniške odločitve, zato se na podlagi določil 9/1(3). in 24(1).
ter v povezavi s 13. členom DP, trenerju ekipe izreče denarna kazen v višini 120 € /z besedo: sto
dvajset evrov/.
SLOVENSKA ŽENSKA NOGOMETNA LIGA 2014/2015, 21. krog, 31.5.2015
ŽNK TELEING POMURJE BELTINCI : ŽNK RUDAR ŠKALE
Zaradi nešportnega vedenja več igralk ekipe ŽNK RUDAR ŠKALE – na tekmi so prejele 6 rumenih
kartonov, se na podlagi določil 9/1(1)., 25/1(11). in 26/1. člena DP, ND ŠKALE izreče
OPOZORILO.

ŽNK RADOMLJE : ŽNK MARIBOR
Igralka ekipe ŽNK MARIBOR Neja URŠIČ je bila izključena v 11. minuti tekme zaradi prekrška nad
nasprotno igralko, ki je bila v čisti situaciji za doseganje zadetka, zato se na podlagi določil
9/2(3)., 19/1(1). in 20. člena DP ter v povezavi s točko I.G.1 Splošnih navodil NZS - disciplinska
politika organov vodenja lig NZS, igralki za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1
/eni/ prvenstveni tekmi.
VELESOVO : ŽNK JEVNICA
Zaradi kršitve predpisov NZS – ekipa ŽNK JEVNICA je na tekmi nastopila brez prisotnosti trenerja,
ki je prijavljen med uradnimi osebami za to tekmovanje, se na podlagi določil 9/1(1)., 18. in
25/1(7). člena DP, NK JEVNICA izreče OPOZORILO.
ZAKLJUČNO TEKMOVANJE DEKLET U17, 17. krog, 30.5.2015
ŽNK MARIBOR : ŽNK PREŠA SLOVENJ GRADEC
ŽNK SLOVENJ GRADEC se zaradi neprihoda ekipe deklet U17 na tekmo, o čemer vodstva
tekmovanja niso obvestili, na podlagi določil 9/3(7). in 25/1(1). ter v povezavi z 12a/4. členom
DP, za tekmo ŽNK MARIBOR : ŽNK PREŠA SLOVENJ GRADEC izreče kazen določitve rezultata po
uradni dolžnosti 3:0 za ŽNK MARIBOR.
Poleg izrečene kazni določitve rezultata 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/.
TEKMOVANJE DEKLIC U13 VZHOD 14/15, 8. turnir, 29.5.2015
KNK FUŽINAR se zaradi neodigrane tekme na osmem turnirju Tekmovanja deklic U13 Vzhod – po
odigrani prvi tekmi na turnirju v ekipi ni bilo več zadostnega števila igralk, na podlagi določil
9/3(7). in 25/1(1). ter v povezavi z 12a/4. členom DP, za tekmo FUŽINAR : ŽNK MSM PTUJ izreče
kazen določitve rezultata po uradni dolžnosti 3:0 za ekipo ŽNK MSM PTUJ.
Poleg zgoraj izrečene kazni se na podlagi določil 9/1(2)., 25/1(12). in 26/1. člena DP, KNK
FUŽINAR izreče UKOR.
Pri izreku kazni je bil upoštevana olajševalna okoliščina, saj je ekipa prispela na turnir in tudi
odigrala eno tekmo.
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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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