Ljubljana, 11.11.2015

Št.:

6281/15

Ozn.:

TEKM

RR/BK

ZAPISNIK
62/2015. obravnave disciplinskega sodnika NZS, ki je bila v sredo, 11. novembra 2015, in na kateri je na
podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE:
2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 2015/2016, 14. krog, 08.11.2015
ŠENČUR : ALUMINIJ
Igralec ekipe ŠENČUR Žiga ERŽEN je bil izključen v 50. 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.
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe ALUMINIJ – na tekmi so prejeli 4 rumene in rdeči karton, se na
podlagi določil 9/1(3)., 25/1(11)., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP, NK ALUMINIJ KIDRIČEVO izreče
denarna kazen v višini 200 € /z besedo: dvesto evrov/.
Igralec ekipe ALUMINIJ Dejan KRLJANOVIĆ je bil izključen v 36. minuti tekme zaradi nasilne igre, saj je po
storjenem prekršku še namerno stopil na hrbet na tleh ležečega nasprotnega igralca, zato se na podlagi
določil 9/2(3)., 19/1(3). in 20. člena DP ter v povezavi s točko I.A.1 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika
organov vodenja lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 3 /treh/ prvenstvenih
tekmah.
DRAVA PTUJ : ZARICA KRANJ
Igralec ekipe DRAVA PTUJ Mitja REŠEK je bil izključen v 79. 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.
Zaradi kršitve predpisov NZS – ekipa ZARICA KRANJ je na tekmi nastopila brez prisotnosti trenerja, ki je
prijavljen med uradnimi osebami za to tekmovanje, se na podlagi določil 9/1(3)., 18. in 25/1(7). ter v povezavi
s 13. členom DP, NK KRANJ izreče denarna kazen v višini 200 € /z besedo: dvesto evrov/.

FARMTECH VERŽEJ : ROLTEK DOB
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe FARMTECH VERŽEJ – na tekmi so prejeli 7 rumenih in rdeči
karton, se na podlagi določil 9/1(3)., 25/1(11)., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP, ŠD NK VERŽEJ izreče
denarna kazen v višini 320 € /z besedo: tristo dvajset evrov/.
Igralec ekipe FARMTECH VERŽEJ Tjaž POLAJŽER je bil izključen v 29. 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.
KALCER RADOMLJE : TKK TOLMIN
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe TKK TOLMIN – na tekmi so prejeli 4 rumene in 2 rdeča
kartona, se na podlagi določil 9/1(3)., 25/1(11)., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP, NK TOLMIN izreče
denarna kazen v višini 240 € /z besedo: dvesto štirideset evrov/.
Igralec ekipe TKK TOLMIN Jaka LIPUŽIČ BRATUŽ je bil izključen v 94. minuti tekme zaradi udarjanja
nasprotnega igralca, do katerega naj bi prišlo, ko je pritekel do na tleh ležečega nasprotnega igralca, se sklonil
nad njim in mu razburjeno očital simuliranje prekrška, zaradi katerega je bil dosojen tudi kazenski udarec.
Delegat tekme je v svojem poročilu zapisal, da sta po koncu tekme do njega v pisarniške prostore pristopila
izključeni igralec in igralec domače ekipe, ki naj bi bil udarjen, pri čemer je le-ta zatrdil, da do udarjanja sploh
ni prišlo. Upoštevajoč navedeno, disciplinski sodnik dopušča možnost, da je v situaciji, ko je izključeni igralec
pritekel do na tleh ležečega nasprotnika, se sklonil nad njim in mu razburjeno očital simuliranje prekrška,
prišlo kvečjemu do rahlega oplazenja z roko nasprotnega igralca, kar pa ne predstavlja nasilnega obnašanja,
opredeljenega v točki I.B Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig NZS, ampak gre za
poskus udarjanja, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(4). in 20. člena DP ter v povezavi s točko I.C.1 že
omenjenih Splošnih navodil, in ob upoštevanju predkaznovanosti (sklep št. 51/7.10.2015) ter njegove pisne
izjave, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah.
Igralec ekipe TKK TOLMIN Dalibor SOKANOVIĆ je bil izključen v 94. 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 in ob upoštevanju
predkaznovanosti (sklep št. 38/2.9.2015), igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 2
/dveh/ prvenstvenih tekmah.
1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA 2015/2016, 15. krog, 07.11.2015
NOGA TRIGLAV : MARIBOR
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe MARIBOR – na tekmi so prejeli 5 rumenih kartonov, se na
podlagi določil 9/1(1)., 25/1(11). in 26/1. člena DP, NK MARIBOR BRANIK izreče OPOZORILO.
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INTERBLOCK : OLIMPIJA LJUBLJANA
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe INTERBLOCK – na tekmi so prejeli 7 rumenih kartonov, se na
podlagi določil 9/1(3)., 25/1(11)., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP ter ob upoštevanju predkaznovanosti
(sklepa št. 43/11.9.2015 in 58/28.10.2015), NK INTERBLOCK izreče denarna kazen v višini 150 € /z besedo:
sto petdeset evrov/.
VOC CELJE : ŠAMPION
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, NK CELJE izreče OPOZORILO.
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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