Ljubljana, 23.10.2014

Št.:

6259/14

Ozn.:

TEKM

RR/BK

ZAPISNIK
129/2014. obravnave disciplinskega sodnika NZS, ki je bila v četrtek, 23. oktobra 2014, in na
kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika NZS (v nadaljevanju DP) sprejel in izdal
naslednje

SKLEPE:
Prvaliga Telekom Slovenije 2014/2015, 12. krog, 4.10.2014
MARIBOR : OLIMPIJA LJUBLJANA
Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijaške skupine oziroma njenih članov – navijači
ekipe MARIBOR so pred tekmo žaljivo skandirali navijačem nasprotne ekipe, v 16., 20., 26. in
90. minuti tekme so na tribuni aktivirali večjo količino dimnih in gorečih bakel, v 27. minuti
tekme so odvrgli večjo količino gorečih bakel na igralno površino, zaradi česar je bila tekma za
dobro minuto prekinjena, v 42. minuti tekme so v smeri prvega pomočnika odvrgli več trdih
predmetov, zaradi česar so bili tudi opozorjeni s strani uradnega napovedovalca na štadionu, po
koncu tekme pa je bil ob odhodu sodnikov v notranjost štadiona proti njim odvržen papirnat
predmet -, 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 izreče denarna kazen v višini 500 evrov za žaljivo skandiranje, 1.000
evrov za štirikratno aktiviranje pirotehničnih sredstev na tribuni, 650 evrov za metanje
pirotehničnih sredstev na igralno površino ter 700 evrov za metanje predmetov v smeri
sodnikov (500 evrov za metanje trdih predmetov v 42. minuti, 200 evrov pa za kršitev po koncu
tekme), enotna denarna kazen za opisane kršitve in upoštevano predkaznovanost v višini 150
evrov (sklepa št. 120/12.8.2014 in 125/26.9.2014), pa znaša 3.000 € /z besedo:tri tisoč evrov/.
Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijaške skupine oziroma njenih članov – navijači
ekipe OLIMPIJA LJUBLJANA so pred tekmo žaljivo vzklikali uradni osebi, v 60. minuti pa igralcu
nasprotne ekipe, v 4., 31. in 93. minuti tekme so na tribuni prižgali po eno baklo, v 31. minuti pa
so jih aktivirali večjo količino, pri čemer so eno odvrgli tik ob igralno površino –, se na podlagi
določil 3/3., 6/1., 9/1(3)., 18., 25/1., 29/1(1). in v povezavi s 13. členom DP, ŠD NK OLIMPIJA
LJUBLJANA izreče denarna kazen v višini 500 evrov za žaljivo vzklikanje, 750 evrov (po 100
evrov za aktiviranje posameznih bakel, 450 evrov pa za kršitev v 31. minuti) za uporabo
pirotehničnih sredstev, enotna denarna kazen za opisane kršitve in upoštevano
predkaznovanost v višini 150 evrov (sklepi št. 120/12.8.2014, 123/2.9.2014 in 124/23.9.2014),
pa znaša 1.400 € /z besedo:tisoč štiristo evrov/.

Prvaliga Telekom Slovenije 2014/2015, 14. krog, 18.10.2014
MARIBOR : CELJE
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe in uradne osebe ekipe MARIBOR – na tekmi so
prejeli 4 rumene in rdeči karton, iz ograjenega dela igrišča je bil odstranjen trener, po tekmi pa
je bil prijavljen igralec, se na podlagi določil 9/1(3)., 25/1(11). in 26/1. ter v povezavi s 13.
členom DP, NK MARIBOR BRANIK izreče denarna kazen v višini 420 € /z besedo: štiristo
dvajset evrov/.
Igralec ekipe MARIBOR Mitja VILER je bil izključen v 37. minuti tekme zaradi simuliranja, 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.
Igralec ekipe MARIBOR Jean Philippe MENDY je bil prijavljen s strani sodnika zaradi
protestiranja zoper sojenje po koncu tekme, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1). in 20.
člena DP NZS ter v povezavi s točko I.G.5 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov
vodenja lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/
prvenstveni tekmi.
Trener ekipe MARIBOR Ante ŠIMUNDŽA je bil v 75. minuti tekme odstranjen iz ograjenega dela
igrišča zaradi protestiranja zoper sodniške odločitve, zato se na podlagi določil 9/2(4). in 24(1).
člena DP, trenerju izreče kazen prepovedi dostopa do garderob in uradnega tehničnega
prostora na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijaške skupine oziroma njenih članov – navijači
ekipe MARIBOR so se v 76. minuti z glasnim skandiranjem žaljivo izražali o NZS, v 88. minuti pa
o sodnikih, po koncu tekme pa je bil ob odhodu sodnikov v notranjost štadiona proti njim
odvrženo več plastenk, 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 izreče denarna kazen v višini 500 evrov za žaljivo
skandiranje in 500 evrov za metanje plastenk v smeri sodnikov, enotna denarna kazen za
opisani kršitvi in upoštevano predkaznovanost v višini 150 evrov (sklepa št. 120/12.8.2014 in
125/26.9.2014), pa znaša 1.150 € /z besedo:tisoč sto petdeset evrov/.
KRKA : DOMŽALE
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe in akreditirane uradne osebe ekipe DOMŽALE –
na tekmi so prejeli 4 rumene kartone, prijavljena pa je bila tudi akreditirana uradna oseba
ekipe, se na podlagi določil 9/1(3)., 25/1(11). in 26/1. ter v povezavi s 13. členom DP, NK
DOMŽALE izreče denarna kazen v višini 300 € /z besedo: tristo evrov/.

Akreditirana uradna oseba ekipe DOMŽALE Miha KEBE je bil prijavljen s strani sodnika zaradi
nešportnega komentiranja sojenja v odmoru med polčasoma, zato se na podlagi določil 9/1(3).,
9/2(5). in 24/1. člena DP, akreditirani uradni osebi ekipe izreče kazen prepovedi vstopa na
stadion na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
PRAVNI POUK:
Proti sklepu disciplinskega sodnika je dovoljena pritožba v roku 3 dni od vročitve. Pritožba šteje za pravočasno, če je
vložena zadnji dan pritožbenega roka pisno na NZS in je vplačana pritožbena taksa v višini 400 € na TRR NZS: 33000000-0606-726. Na podlagi obrazloženega predloga pritožnika, lahko komisija za pritožbe plačilo takse oprosti.
Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za pritožbe NZS. Pritožbo lahko vložita kršitelj ali njegov
klub ter tisti, ki je predlagal uvedbo disciplinskega postopka.

Nogometna zveza Slovenije
Roman Rogelj l.r.
Namestnik disciplinskega sodnika NZS
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