Brdo pri Kranju, 13.06.2017

Št.:

6132/17

Ozn.:

TEKM

RR/BK/RB

ZAPISNIK
28/2017. obravnave disciplinskega sodnika NZS, ki je bila v torek, 13. junija 2017, in na kateri je na podlagi 37.
člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE:
POKAL SLOVENIJE 2016/2017, 7. krog, 31.05.2017
DOMŽALE : OLIMPIJA LJUBLJANA
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe ekipe DOMŽALE – na tekmi so prejeli 4 rumene
kartone, iz ograjenega dela igrišča pa je bil odstranjen predstavnik ekipe, se na podlagi določil 9/1(3).,
25/1(11)., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP, NK DOMŽALE izreče denarna kazen v višini 300 € /z besedo:
tristo evrov/.
Predstavnik ekipe DOMŽALE Matej ORAŽEM je bil v 79. minuti tekme odstranjen iz ograjenega dela igrišča
zaradi ponavljajočega protestiranja in nešportnega komentiranja sodniških odločitev, zato se na podlagi
določil 9/2(4). in 24(1). člena DP, predstavniku ekipe za to kršitev izreče kazen prepovedi dostopa do
garderob in uradnega tehničnega prostora na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe OLIMPIJA LJUBLJANA – na tekmi so prejeli 7 rumenih in 2
rdeča kartona, se na podlagi določil 9/1(3)., 25/1(11)., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP, ŠD NK OLIMPIJA
LJUBLJANA izreče denarna kazen v višini 540 € /z besedo: petsto štirideset evrov/.
ekipe OLIMPIJA LJUBLJANA Alexandru CRETU je bil izključen v 55. minuti tekme zaradi prekrška nad
nasprotnim igralcem, ki je bil v obetavni akciji, 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 OLIMPIJA LJUBLJANA Nemanja MITROVIĆ je bil izključen v 93. minuti tekme zaradi udarjanja z
odprto dlanjo v predel vratu nasprotnega igralca, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(4). in 20. člena DP
ter v povezavi s točko I.B Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS, igralcu za ta
prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 3 /treh/ prvenstvenih tekmah.

Na tekmi so bili naslednji primeri nešportnega in neprimernega vedenja, katerih povzročitelj je bila
organizirana navijaška skupina ekipe OLIMPIJA LJUBLJANA oziroma njeni člani:
1. Med potekom tekme so člani organizirane navijaške skupine ekipe Olimpija Ljubljana večkrat žaljivo
skandirali sodnikom in eni izmed ekip v tekmovanju, zato se na podlagi določil 3/3., 9/1(3)., 18., 25/1. in
29/1(1). člena DP, ŠD NK OLIMPIJA LJUBLJANA izreče denarna kazen v višini 1.500 evrov.
2. V 18. minuti tekme so člani organizirane navijaške skupine ekipe Olimpija Ljubljana odvrgli svetlečo raketo
na igralno površino, v 36. minuti pa dimno baklo ob ograjo igrišča, zato se na podlagi določil 3/3., 9/1(3).,
18., 25/1. in 29/1(1). člena DP, ŠD NK OLIMPIJA LJUBLJANA izrečeta denarni kazni v višini 200 evrov za
odvrženo raketo v 18. minuti in 200 evrov za odvrženo baklo v 36. minuti.
3. V 71. minuti tekme so člani organizirane navijaške skupine ekipe Olimpija Ljubljana na tribuni prižgali večjo
količino bakel (približno dvanajst), pri čemer so jih pet odvrgli ob ograjo igrišča, zato se na podlagi določil
3/3., 9/1(3)., 18., 25/1. in 29/1(1). člena DP, ŠD NK OLIMPIJA LJUBLJANA izrečeta denarni kazni v višini 500
evrov za prižgane bakle na tribuni in 500 evrov za odvržene bakle ob ograjo igrišča.
4. Neposredno po koncu tekme je manjša skupina članov organizirane navijaške skupine ekipe Olimpija
Ljubljana vdrla na igrišče, kjer je želela priti v stik s sodniki, kar so jim varnostniki pravočasno preprečili,
zato se na podlagi določil 3/3., 9/1(3)., 18., 25/1. in 29/1(1). člena DP, ŠD NK OLIMPIJA LJUBLJANA izreče
denarna kazen v višini 2.000 evrov.

Na podlagi določil 6/1. in v povezavi s 13. členom DP se ŠD NK OLIMPIJA LJUBLJANA za navedena ravnanja
organizirane navijaške skupine oziroma njenih članov in ob upoštevanju denarne kazni zaradi
predkaznovanosti v višini 900 evrov (sklepi št. 117/4.8.2016, 118/18.8.2016, 120/25.8.2016, 121/31.8.2016,
122/13.9.2016, 124/29.9.2016, 125/6.10.2016, 128/31.10.2016, 129/3.11.2016, 130/9.11.2016,
131/23.11.2016, 133/2.12.2016, 134/7.12.2016, 135/16.12.2016, 101/2.3.2017, 103/15.3.2017,
104/21.3.2017, 110/9.5.2017, 112/16.5.2017, 8/10.4.2017 in 11/14.4.2017), izreče enotna denarna kazen v
višini 5.800 € /z besedo: pet tisoč osemsto evrov/.
MLADINSKI POKAL NZS 2016/2017, 4. krog, 31.05.2017
BRAVO PUBLIKUM : MARIBOR
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe ekipe MARIBOR – na tekmi so prejeli 5 rumenih
kartonov, iz ograjenega dela igrišča pa je bil odstranjen maser ekipe, se na podlagi določil 9/1(3).,
25/1(11)., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP ter ob upoštevanju predkaznovanosti (sklepi št. 2/14.3.2017,
13/21.4.2017 in 20/12.5.2017), NK MARIBOR BRANIK izreče denarna kazen v višini 175 € /z besedo: sto
petinsedemdeset evrov/.
Maser ekipe MARIBOR Sebastijan STAROVASNIK je bil v 64. minuti tekme odstranjen iz ograjenega dela
igrišča zaradi žaljivega ugovarjanja četrtemu sodniku, zato se na podlagi določil 9/1(3). in 24(1). ter v povezavi
s 13. členom DP, maserju za to kršitev izreče denarna kazen v višini 60 € /z besedo: šestdeset evrov/.
Pri izreku kazni je bila upoštevana olajševalna okoliščina, saj se je maser po končani tekmi opravičil sodnikom in
delegatu za svoje nešportno vedenje.
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2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 2016/2017, 26. in 27. krog, 20.05.2017 in 27.05.2017
KRKA : ZARICA KRANJ in ZARICA KRANJ : BREŽICE - TERME ČATEŽ
Disciplinski sodnik NZS je na podlagi 29/1(1). in v povezavi s 3/3., 18. ter 25. členom DP NZS zoper NK KRANJ
uvedel disciplinski postopek zaradi nastopa ekipe Zarica Kranj brez prisotnosti trenerja na tekmah v 26. in 27.
krogu 2.SNL. Upoštevajoč različne predpise NZS, ki opredeljujejo pogoje za nadomeščanje glavnega trenerja
in pisno izjavo kluba z obrazložitvijo nastale situacije, se na podlagi določil 37/1. člena DP NZS, disciplinski
postopek zoper NK KRANJ ustavi.
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: 0279-6026-2279-522. 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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