Ljubljana, 30.10.2015

Št.:

6252/15

Ozn.:

TEKM

RR/BK/RB

ZAPISNIK
59/2015. obravnave disciplinskega sodnika NZS, ki je bila v petek, 30. oktobra 2015, in na kateri
je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE:
POKAL SLOVENIJE 2015/2016, 4. krog, 28.10.2015
DRAVA PTUJ : ZAVRČ
Igralec ekipe ZAVRČ Aleks PIHLER je bil izključen v 89. 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.
CELJE : OLIMPIJA LJUBLJANA
Igralec ekipe CELJE Žiga KOUS je bil izključen v 37. minuti tekme zaradi protestiranja zoper
sodniško odločitev, 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.
MARIBOR : RUDAR VELENJE
Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijaške skupine oziroma njenih članov – navijači
ekipe MARIBOR so v 28. in 35. minuti tekme na tribuni prižgali več bakel, 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 MARIBOR BRANIK
izrečejo denarne kazni v višini 250 evrov za vsako prižiganje bakel in 600 evrov zaradi
upoštevane predkaznovanosti (sklepi št. 119/21.7.2015, 120/28.7.2015, 121/5.8.2015,
122/10.8.2015, 123/13.8.2015, 124/19.8.2015, 125/24.8.2015, 126/1.9.2015, 127/14.9.2015,
128/29.9.2015, 129/30.9.2015, 130/7.10.2015 in 131/20.10.2015), enotna denarna kazen za
navedena prekrška in upoštevano predkaznovanost pa znaša 1.100 € /z besedo: tisoč sto evrov/.

1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA 2015/2016, 13. krog, 28.10.2015
KOPER : ŠAMPION
Zaradi kršitve predpisov NZS – ekipa KOPER je na tekmi nastopila brez prisotnosti trenerja, ki je
prijavljen med uradnimi osebami za to tekmovanje, se na podlagi določil 9/1(3)., 18., 25/1(7). in
v povezavi s 13. členom DP ter upoštevajoč predkaznovanost (sklep št. 49/30.9.2015), FC KOPER
izreče denarna kazen v višini 200 € /z besedo: dvesto evrov/.
1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 2015/2016, 13. krog, 28.10.2015
CELJE : KRKA
Igralec ekipe CELJE Alen CIMERMAN je bil izključen v 79. minuti tekme zaradi žaljenja sodnika,
po izključitvi pa je nešportno, s protestnim brcanjem žoge in komentiranjem sodniške odločitve,
zapustil ograjeni del igrišča, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1). in 20. člena DP ter v
povezavi s točkama I.E in I.G.3 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig
NZS, igralcu za navedena prekrška izreče kazen prepovedi nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih
tekmah.
Pri izreku kazni je bila upoštevana olajševalna okoliščina, saj se je izključeni igralec po končani
tekmi sodnikom opravičil za svoje nešportno vedenje.
RUDAR VELENJE : INTERBLOCK
Igralec ekipe RUDAR VELENJE Blaž PELKO je bil izključen v 80. 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.
BRAVO PUBLIKUM : ALUMINIJ
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe BRAVO PUBLIKUM – na tekmi so prejeli 5
rumenih kartonov, se na podlagi določil 9/1(1)., 25/1(11). in 26/1. člena DP, NK BRAVO izreče
OPOZORILO.
KOPER : ŠAMPION
Zaradi kršitve predpisov NZS in Pravil nogometne igre – igralci ekipe KOPER niso upoštevali
protokola tekme in so zamudili pričetek drugega polčasa za petnajst minut, se na podlagi določil
9/1(2). in 18. člena DP, FC KOPER izreče UKOR.
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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.
Disciplinski sodnik NZS
V vednost:
- arhiv, tu.
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