Brdo pri Kranju, 06.06.2018
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ZAPISNIK
34/2018. obravnave disciplinskega sodnika NZS, ki je bila v sredo, 6. junija 2018, in na kateri je na podlagi 37.
člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE:
KVALIFIKACIJE ZA POPOLNITEV 1.SNL 2018/2019, prva tekma, 2.6.2018
DRAVA PTUJ : TRIGLAV KRANJ
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe ekipe DRAVA PTUJ - na tekmi so prejeli 4 rumene in
rdeči karton, s strani sodnika in delegata tekme pa je bila prijavljena uradna oseba kluba, se na podlagi določil
9/1(3)., 25/1(11)., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP, NK DRAVA PTUJ izreče denarna kazen v višini 240 € /z
besedo: dvesto štirideset evrov/.
Igralec ekipe DRAVA PTUJ Denis VEZJAK je bil izključen v 93. minuti tekme zaradi žaljenja sodnika, zato se na
podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1). in 20. člena DP ter v povezavi s točko I.E Splošnih navodil NZS - disciplinska
politika organov vodenja lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 2 /dveh/
prvenstvenih tekmah.
Denis KRAJNC, ki je na seznamu NZS evidentiran kot uradna oseba NK DRAVA PTUJ, je bil prijavljen s strani
sodnika in delegata tekme, saj je v drugem polčasu na delu tribune, kjer se je nahajal tudi delegat tekme,
najprej pričel z neprimernim komentiranjem sojenja, po vodstvu gostov pa nadaljeval z žaljenjem NZS in
sodniške organizacije ter s svojim žaljivim komentiranjem sojenja vzpodbujal najbolj dovzetne gledalce proti
sodnikom, po koncu tekme pa se je s približno desetimi somišljeniki znašel pod oknom sodniške garderobe v
neposredni bližini vhoda na štadion ter ob tem glasno in agresivno žalil sodnike, zato se na podlagi določil
9/1(3)., 9/2(6)., 24(1)., 29/1(1). ter v povezavi s 2/1(16). in 13. členom DP in točko II. Splošnih navodil NZS disciplinska politika organov vodenja lig NZS ter ob delnem upoštevanju njegove pisne izjave, Denisu
KRAJNCU za navedeno nesprejemljivo in nešportno vedenje izreče kazen prepovedi vstopa na štadion na 4
/štirih/ prvenstvenih tekmah in denarna kazen v višini 500 € /z besedo: petsto evrov/.
Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev ekipe DRAVA PTUJ - le-ti so v 6., 86. in 95. minuti
tekme žaljivo skandirali sodnikom, prav tako pa tudi po koncu tekme pod oknom garderobe sodnikov, se na
podlagi določil 3/3., 9/1(3)., 18., 25/1., 29/1(1). in v povezavi s 13. členom DP ter ob upoštevanju pisne izjave
kluba, NK DRAVA PTUJ izreče denarna kazen v višini 350 € /z besedo: tristo petdeset evrov/.

Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja organizirane navijaške skupine oziroma njenih članov - navijači
ekipe TRIGLAV KRANJ so v drugem polčasu na tribuni prižgali baklo, 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 TRIGLAV KRANJ izrečeta denarni kazni v višini 100 evrov
za prižgano baklo in 300 evrov zaradi upoštevane predkaznovanosti (sklepi št. 118/9.8.2017, 107/6.4.2018,
112/25.4.2018 in 113/26.4.2018), enotna denarna kazen za navedeno kršitev in upoštevano
predkaznovanost pa znaša 250 € /z besedo: dvesto petdeset evrov/.
Pri izreku enotne denarne kazni je bila upoštevana pisna izjava kluba.

KVALIFIKACIJE ZA POPOLNITEV 2.SNL 2018/2019, prva tekma, 2.6.2018
LUŠT BELTINCI : BLED HIRTER
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe LUŠT BELTINCI - 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, ND BELTINCI izreče denarna
kazen v višini 200 € /z besedo: dvesto evrov/.
Igralec ekipe LUŠT BELTINCI Mitja KOSI je bil izključen v 44. minuti tekme zaradi nasilnega vedenja, saj je po
predhodnem prerivanju, v katerem je sodelovalo več igralcev obeh ekip, z roko s srednjo intenziteto udaril
nasprotnega igralca v predel obraza, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(4). in 20. člena DP NZS 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.
Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev ekipe LUŠT BELTINCI – le-ti so tako po koncu prvega
polčasa kot tudi neposredno po koncu tekme žaljivo vzklikali sodnikom, nekateri posamezniki pa so, ob
odhodu sodnikov v notranjost štadiona, plezali po ograji in pljuvali v njihovi smeri ter jih z nekaj pljunki tudi
zadeli, se na podlagi določil 3/3., 6/1., 9/1(3)., 18., 25/1., 29/1(1). in v povezavi s 13. členom DP, ND BELTINCI
izrečeta denarni kazni v višini 200 evrov za žaljivo vzklikanje in 500 evrov za pljuvanje v smeri sodnikov,
enotna denarna kazen za navedeni kršitvi pa znaša 550 € /z besedo: petsto petdeset evrov/.
Pri izreku enotne denarne kazni je bila upoštevana pisna izjava kluba.

KVALIFIKACIJE ZA POPOLNITEV 2.SNL 2018/2019, povratna tekma, 2.6.2018
DRAVOGRAD AVTO GRUBELNIK : VITANEST BILJE
Igralec ekipe DRAVOGRAD AVTO GRUBELNIK David KRAJNC je bil izključen v 29. minuti tekme zaradi
prekinitve obetavne akcije nasprotne ekipe, 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 VITANEST BILJE Miha DEVETAK je bil izključen v 72. minuti tekme zaradi vlečenja, za kar je prejel
drugi rumeni karton, po koncu tekme pa se je žaljivo vedel do predsednika domačega kluba, zato se na
podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1). in 20. člena DP ter v povezavi s točkama I.G.2 in I.G.3 Splošnih navodil NZS disciplinska politika organov vodenja lig NZS in ob upoštevanju pisne izjave igralca in okoliščin, razbranih iz
poročila delegata, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
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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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