Brdo pri Kranju, 11.06.2018

Št.:

6190/18

Ozn.:

TEKM

RR/RB

ZAPISNIK
35/2018. obravnave disciplinskega sodnika NZS, ki je bila v ponedeljek, 11. junija 2018, in na kateri je na
podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE:
POKAL SLOVENIJE 2017/2018, 7. krog, 30.5.2018
ALUMINIJ : OLIMPIJA LJUBLJANA
Na tekmi so bili naslednji primeri nešportnega in neprimernega vedenja, katerih povzročitelj so bili navijači
oziroma organizirana navijaška skupina ekipe OLIMPIJA LJUBLJANA in njeni člani:

1. V 15. minuti tekme so člani organizirane navijaške skupine ekipe Olimpija Ljubljana na tribuni množično
prižgali bakle (približno dvajset), 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.

2. V 39. minuti tekme so člani organizirane navijaške skupine ekipe Olimpija Ljubljana na tribuni prižgali

večjo količino bakel, v 89. minuti pa še sedem, pri čemer so dve tudi odvrgli v ograjeni del igrišča za gol,
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 500 evrov za prižgane bakle v 39. minuti in 650 evrov za aktiviranje bakel v
89. minuti (250 evrov za prižgane bakle in 400 evrov za odvrženi bakli v ograjeni del igrišča)

3. Tik pred iztekom 90. minute tekme je nekaj navijačev ekipe Olimpija Ljubljana preskočilo ograjo, čemur je

sledil množičen vdor na igrišče tako članov organizirane navijaške skupine kot tudi dela preostalih
navijačev, tako da je bil sodnik primoran označiti konec tekme, 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
navijačev in organizirane navijaške skupine oziroma njenih članov ter ob upoštevanju denarne kazni zaradi
predkaznovanosti v višini 750 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, 130/7.11.2017, 131/22.11.2017, 133/7.12.2017, 102/27.2.2018,
107/6.4.2018, 110/18.4.2018, 114/1.5.2018, 119/24.5.2018, 120/25.5.2018, 66/15.11.2017 in 72/1.12.2017),
izreče enotna denarna kazen v višini 4.150 € /z besedo: štiri tisoč sto petdeset evrov/.

KVALIFIKACIJE ZA POPOLNITEV 1.SNL 2018/2019, druga tekma, 6.6.2018
TRIGLAV KRANJ : DRAVA PTUJ
Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja člana osebja domačega kluba, ki je bil zadolžen za nosila - le-ta
je bil v 80. minuti odstranjen iz ograjenega dela igrišča zaradi žaljenja prvega pomočnika sodnika, po
odstranitvi pa se je vrnil na atletsko stezo, kot da se ni ničesar zgodilo, tako da so ga morali sodniki ponovno
poslati na tribuno, se na podlagi določil 9/1(3)., 18., 26., 29/1(1). ter v povezavi z 2/1(16) in 13. členom DP, NK
TRIGLAV KRANJ izreče denarna kazen v višini 300 € /z besedo: tristo evrov/.
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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