Brdo pri Kranju, 15.11.2017

Št.:

6419/17

Ozn.:

TEKM

RR/BK

ZAPISNIK
66/2017. obravnave disciplinskega sodnika NZS, ki je bila v sredo, 15. novembra 2017, in na kateri je na
podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE:
POKAL SLOVENIJE 2017/2018, zaostala tekma 3. kroga, 11.11.2017
OLIMPIJA LJUBLJANA : MARIBOR
Na tekmi so bili naslednji primeri nešportnega in neprimernega vedenja, katerih povzročitelj je bila
organizirana navijaška skupina ekipe OLIMPIJA LJUBLJANA oziroma njeni člani:
1. Ob prihodu ekip na igrišče ter nekaj začetnih minut tekme, dvakrat (v 23. in 43. minuti) pa tudi med
njenim potekom, so člani organizirane navijaške skupine ekipe Olimpija Ljubljana žaljivo skandirali
nasprotni ekipi in njenim navijačem, 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 8. minuti tekme so člani organizirane navijaške skupine ekipe Olimpija Ljubljana na tribuni množično
prižgali bakle, zaradi česar se je nad delom štadiona nekaj časa zadrževal dim, 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
1.000 evrov.
3. V 11. minuti tekme so člani organizirane navijaške skupine ekipe Olimpija Ljubljana na tribuni prižgali
baklo, v 66. minuti pa tri, pri čemer so zažgali tudi navijaško oblačilo nasprotne ekipe, prav tako pa je bil v
uradni tehnični prostor gostujoče ekipe s tribune odvržen vžigalnik, zato se na podlagi določil 3/3.,
9/1(3)., 18., 25/1. in 29/1(1). člena DP, ŠD NK OLIMPIJA LJUBLJANA izrečejo denarne kazni v višini 300
evrov za opisano prižiganje bakel, 250 evrov za zažiganje navijaškega oblačila nasprotne ekipe in 150
evrov za odvržen vžigalnik.
4. V 89. minuti tekme so člani organizirane navijaške skupine ekipe Olimpija Ljubljana na tribuni prižgali
večjo količino bakel, 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 500 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 300 evrov (sklepi št. 115/20.7.2017, 117/3.8.2017, 120/23.8.2017, 122/6.9.2017,
126/5.10.2017, 127/18.10.2017 in 130/7.11.2017), izreče enotna denarna kazen v višini 4.000 € /z besedo:
štiri tisoč evrov/.

Na tekmi so bili naslednji primeri nešportnega in neprimernega vedenja, katerih povzročitelj je bila
organizirana navijaška skupina ekipe MARIBOR oziroma njeni člani:
1. V 9. minuti tekme so člani organizirane navijaške skupine ekipe Maribor žaljivo vzklikali nasprotni ekipi in
njenim navijačem, zato se na podlagi določil 3/3., 9/1(3)., 18., 25/1. in 29/1(1). člena DP, NK MARIBOR
BRANIK izreče denarna kazen v višini 250 evrov.
2. V 60. minuti tekme so člani organizirane navijaške skupine ekipe Maribor na tribuni prižgali nekaj bakel, v
82. minuti tekme pa večjo količino, pri čemer so dve odvrgli tudi na igrišče, zato se na podlagi določil 3/3.,
9/1(3)., 18., 25/1. in 29/1(1). člena DP, NK MARIBOR BRANIK izrečejo denarne kazni v višini 250 evrov za
prižiganje bakel v 60. minuti ter 500 evrov za njihovo aktiviranje na tribuni in 400 evrov za odvrženi bakli na
igrišče v 82. minuti.
3. V 82. minuti tekme so člani organizirane navijaške skupine ekipe Maribor na tribuni zažgali navijaški
rekvizit nasprotne ekipe, nekaj minut po koncu tekme pa še stol na tribuni, zato se na podlagi določil 3/3.,
9/1(3)., 18., 25/1. in 29/1(1). člena DP, NK MARIBOR BRANIK izreče denarna kazen v višini 500 evrov.
Na podlagi določil 6/1. in v povezavi s 13. členom DP se NK MARIBOR BRANIK za navedena ravnanja
organizirane navijaške skupine oziroma njenih članov in ob upoštevanju denarne kazni zaradi
predkaznovanosti v višini 450 evrov (sklepi št. 117/3.8.2017, 118/9.8.2017, 119/17.8.2017, 122/6.9.2017,
123/12.9.2017, 125/27.9.2017, 126/5.10.2017, 127/18.10.2017, 128/25.10.2017, 129/3.11.2017 in
130/7.11.2017), izreče enotna denarna kazen v višini 2.350 € /z besedo: dva tisoč tristo petdeset evrov/.
2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 2017/2018, 15. krog, 12.11.2017
BRDA : FARMTECH VERŽEJ
Igralec ekipe BRDA Matija KOMPARA je bil izključen v 84. minuti tekme zaradi igranja z roko, s čimer je
preprečil čisto situacijo 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, igralcu za ta
prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
Predstavnik ekipe BRDA Dejan RIJAVEC je bil v 94. minuti tekme odstranjen iz uradnega tehničnega prostora
zaradi večkratnega protestiranja zoper sodniške odločitve, po koncu tekme pa je pristopil do prvega
pomočnika sodnika in ga žalil, zato se na podlagi določil 9/2(4). in 24(1). člena DP ter ob upoštevanju pisnih
izjav kluba in predstavnika ekipe, slednjemu za navedeni kršitvi izreče kazen prepovedi dostopa do garderob
in uradnega tehničnega prostora na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
Igralec ekipe FARMTECH VERŽEJ Andraž SORKO je bil izključen v 85. 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.
CHERRYBOX 24 TABOR SEŽANA : FUŽINAR RAVNE SYSTEMS
Igralec ekipe CHERRYBOX 24 TABOR SEŽANA Davor ŠKERJANC je bil izključen v 85. minuti tekme zaradi
prekinitve obetavne akcije, 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.
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1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA 2017/2018, 14. krog, 11.11.2017
KOPER : KRKA
Igralec ekipe KRKA Jaka KUHAR je bil izključen v 89. minuti tekme zaradi prekrška nad vratarjem, ko se je leta osvobajal žoge, 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.
DOMŽALE : VOC CELJE
Igralec ekipe VOC CELJE Blaž VERHOVŠEK je bil izključen v 53. minuti tekme zaradi protestiranja zoper
sodniško določitev, 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.
1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA 2017/2018, zaostala tekma 9. kroga, 08.11.2017
DOMŽALE : MARIBOR
Zaradi pomanjkljive organizacije tekme – klub domačin ni zagotovil pobiralcev žog, se na podlagi določil
9/1(1)., 18. in 25/1(5). člena DP, NK DOMŽALE 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: 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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