Brdo pri Kranju, 30.3.2018

Št.:

6100/18

Ozn.:

TEKM

KB/BK

ZAPISNIK
10/2018. obravnave namestnika disciplinskega sodnika NZS, ki je bila v petek, 30. marca 2018, in na kateri je na
podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE:
SLOVENSKA ŽENSKA NOGOMETNA LIGA 2017/2018, 12. krog, 11.03.2018
ŽNK OLIMPIJA LJUBLJANA : ŽNK TELEMACH GMT BELTINCI
Zaradi slabe organizacije tekme in opustitve ukrepov zoper nešportno in neprimerno vedenje navijačev in
uradnih oseb po končani tekmi – varovanje tekme ni bilo ustrezno, ni bilo organiziranih in označenih redarjev za
zagotavljanje varnosti, javnega reda in miru ter preprečevanje kršitev - uradnim osebam in igralkam ni bil
omogočen varen odhod z igrišča, za ločitev navijačev organizator tekme ni poskrbel, se na podlagi določil
9/1(3)., 18., 25/1(5)., 25/1(6). in v povezavi s 13. členom DP ter na podlagi 25. člena Tekmovalnega pravilnika
NZS, ŽNK OLIMPIJA LJUBLJANA izreče denarna kazen v višini 500 € /z besedo: petsto evrov/.
Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja uradne osebe ŽNK TELEMACH GMT BELTINCI, ki je s svojim
vedenjem spodbujal nasilje, nestrpnost in žalil dostojanstvo posameznikov, čemur so sledili tudi navijači in
napadli sodnika neposredno po koncu tekme, pri čemer je prišlo tudi do fizičnega kontakta navijača s
pomočnikom sodnika, se na podlagi določil 3/3., 9/1(3)., 18., 26/1, 29/1(1). in v povezavi s 13. členom DP, ŽNK
POMURJE BELTINCI izreče denarna kazen v višini 300 € /z besedo: tristo evrov/.
Namestnik disciplinskega sodnika NZS je v skladu z določili 29/1. člena DP, zoper uradnega predstavnika ekipe
ŽNK TELEMACH GMT BELTINCI Štefana KOZICA uvedel disciplinski postopek zaradi odstranitve v 92. minuti
tekme in domnevnega nešportnega in neetičnega vedenja po končani tekmi 12. kroga SŽNL ŽNK OLIMPIJA
LJUBLJANA : ŽNK TELEMACH GMT BELTINCI, ki je bila odigrana 11.3.2018 v Ljubljani, ko naj bi spodbujal in
razpihoval sovraštvo in nasilje, s čimer je domnevno storil prekršek po 26a. členu DP NZS.
V izvedenem disciplinskem postopku je bilo na podlagi izjav uradnih oseb, obeh klubov in pozvanih igralk ter
trenerja ekipe ŽNK OLIMPIJA LJUBLJANA ugotovljeno, da je bil predstavnik ekipe ŽNK TELEMACH GMT BELTINCI
odstranjen z igrišča v 92. minuti tekme zaradi spodbujanja nestrpnosti in sovraštva ter žaljenja osebnega
dostojanstva uradnih oseb in igralk nasprotne ekipe, z dajanjem z vidika spolne enakopravnosti povsem
neprimernih in nizkotnih izjav, po odstranitvi je z žaljenjem dostojanstva nadaljeval in grozil, po zaključku tekme
pa spodbudil napad navijačev na sodnika in njegovega pomočnika.
Na podlagi navedenega in ob upoštevanju načela ničelne tolerance, ki mu pri presojanju vseh oblik spodbujanja
nestrpnosti in napadov na človeško dostojanstvo sledi NZS, se na podlagi določil 9/2(7)., 24(1)., 29/1. in v
povezavi s 26a/1. členom DP ter ob upoštevanju predkaznovanosti (sklep 25/30.5.2017), uradnemu
predstavniku ekipe ŽNK TELEMACH GMT BELTINCI Štefanu KOZICU izreče kazen prepovedi sodelovanja v vseh
z nogometom povezanih dejavnostih za obdobje 3 /treh/ mesecev od dneva izreka suspenza, ki šteje v čas
trajanja kazni, to je od 15.3.2018 do vključno 14.6.2018.

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe ekipe ŽNK TELEMACH GMT BELTINCI – na tekmi so
prejeli 4 rumene kartone, iz ograjenega dela igrišča pa je bil odstranjen uradni predstavnik kluba, se na podlagi
določil 9/1(1)., 25/1(11). in 26/1. člena DP, ŽNK POMURJE BELTINCI 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
Bojan Kitel l.r.
Namestnik disciplinskega sodnika NZS
V vednost:
- arhiv, tu.
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