Brdo pri Kranju, 19.10.2018

Št.:

6389/18

Ozn.:

TEKM

RR/RB

ZAPISNIK
61/2018. obravnave disciplinskega sodnika NZS, ki je bila v petek, 19. oktobra 2018, in na kateri je na podlagi 37.
člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE:
POKAL SLOVENIJE 2018/2019, 3. krog, 17.10.2018
KOPER : OLIMPIJA LJUBLJANA
Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev ekipe KOPER – v 8. in 13. minuti tekme so žaljivo vzklikali
nasprotni ekipi in njenim navijačem, 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, FC KOPER izreče denarna kazen v višini 150 € /z besedo: sto
petdeset evrov/.
Zaradi kršitve predpisov NZS – ekipa OLIMPIJA LJUBLJANA ni oddala zahtevane dokumentacije pred tekmo v
predpisanem roku, se na podlagi določil 9/1(2)., 18., in 25./1(7). člena DP, ŠD NK OLIMPIJA LJUBLJANA izreče
UKOR.
Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja organizirane navijaške skupine oziroma njenih članov – navijači
ekipe OLIMPIJA LJUBLJANA so v 82. minuti tekme na tribuni prižgali pet bakel, se na podlagi določil 3/3., 6/1.,
9/1(3)., 18., 25/1., 29/1(1). in v povezavi s 13. členom DP, ŠD NK OLIMPIJA LJUBLJANA izrečeta denarni kazni v
višini 250 evrov za prižiganje bakel in 150 evrov zaradi predkaznovanosti (sklepi št. 126/22.8.2018,
127/29.8.2018, 129/19.9.2018 in 132/3.10.2018), enotna denarna kazen za navedeno kršitev in
predkaznovanost pa znaša 400 € /z besedo: štiristo evrov/.
2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 2018/2019, 11. krog, 13.10.2018 in 14.10.2018
NAFTA 1903 : ROGAŠKA
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NAFTA 1903 - na tekmi so prejeli 5 rumenih kartonov, se na
podlagi določil 9/1(3)., 25/1(11)., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP, ND LENDAVA 1903 izreče denarna kazen
v višini 200 € /z besedo: dvesto evrov/.
ILIRIJA 1911 : BREŽICE TERME ČATEŽ
Vratar ekipe ILIRIJA 1911 Toni ŠUŠKOVIĆ je bil izključen v 75. minuti tekme zaradi prekrška nad nasprotnim
igralcem, ki je bil v čisti situaciji 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, vratarju za ta
prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.

ROLTEK DOB : CHERRYBOX24 TABOR SEŽANA
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe CHERRYBOX24 TABOR SEŽANA - na tekmi so prejeli 7 rumenih
kartonov, se na podlagi določil 9/1(3)., 25/1(11)., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP, NK TABOR SEŽANA izreče
denarna kazen v višini 280 € /z besedo: dvesto osemdeset evrov/.
BRDA : ANKARAN POSTOJNA
Igralec ekipe ANKARAN POSTOJNA Luka BADŽIM je bil izključen v 68. minuti tekme zaradi prekrška nad
nasprotnim igralcem, ki je bil v čisti situaciji 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.
KALCER RADOMLJE : FUŽINAR VZAJEMCI
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe KALCER RADOMLJE - na tekmi so prejeli 5 rumenih kartonov, se
na podlagi določil 9/1(3)., 25/1(11)., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP, NK RADOMLJE izreče denarna kazen v
višini 200 € /z besedo: dvesto evrov/.
Zaradi kršitve predpisov NZS – ekipa FUŽINAR VZAJEMCI je na tekmi nastopila brez prisotnosti trenerja, se na
podlagi določil 9/1(3)., 18. in 25./1(7). ter v povezavi s 13. členom DP in ob upoštevanju predkaznovanosti (sklep
št. 57/10.10.2018), KNK FUŽINAR, socialno podjetje, izreče denarna kazen v višini 200 € /z besedo: dvesto
evrov/.
KRKA : VITANEST BILJE
Zaradi kršitve predpisov NZS – ekipa VITANEST BILJE je na tekmi nastopila brez prisotnosti trenerja, se na
podlagi določil 9/1(1)., 18. in 25/1(7). člena DP, ND BILJE izreče OPOZORILO.
1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA 2018/2019, 10. krog, 13.10.2018 in 14.10.2018
GORICA : KRŠKO
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe GORICA – na tekmi so prejeli 4 rumene in rdeči karton, se na
podlagi določil 9/1(1)., 25/1(11). in 26/1. člena DP, ND GORICA izreče OPOZORILO.
Igralec ekipe GORICA Žiga PERHAVEC je bil izključen v 54. 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.
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe ekipe KRŠKO – na tekmi so prejeli 6 rumenih kartonov,
iz tehničnega prostora pa je bil odstranjen trener ekipe, se na podlagi določil 9/1(1)., 25/1(11). in 26/1. člena DP,
NK KRŠKO izreče OPOZORILO.
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Trener ekipe KRŠKO Rok ZORKO je bil v 43. minuti tekme odstranjen iz tehničnega prostora zaradi
ponavljajočega protestiranja zoper sodniške odločitve in verbalne konfrontacije z uradnimi osebami domače
ekipe, pri čemer ograjenega dela igrišča ni takoj zapustil, ampak šele čez približno minuto, zato se na podlagi
določil 9/1(3)., 24(1). in v povezavi s 13. členom DP ter ob upoštevanju njegovega opravičila sodniku po koncu
tekme, trenerju ekipe za navedeno nešportno vedenje izreče denarna kazen v višini 120 € /z besedo: sto
dvajset evrov/.
MURA : ILIRIJA EXTRA-LUX
Disciplinski sodnik NZS je na podlagi 29/1(1). in v povezavi s 3/3., 18. ter 25. členom DP zoper DNŠ MURA uvedel
disciplinski postopek zaradi domnevnega nešportnega vedenja njenih navijačev do temnopoltega igralca
gostujoče ekipe. Na podlagi zbrane dokumentacije v disciplinskem spisu, ki vključuje prijavo sodnika in delegata
ter izjavi DNŠ Mura in ND Ilirija 1911, je bilo ugotovljeno, da v danem primeru ni šlo za žaljenje s strani skupine
navijačev ali podpornikov domače ekipe, ampak za verbalno izživljanje enega izmed gledalcev, ki je obisk
nogometne tekme izkoristil za skrajno primitivno izražanje svojih rasno nestrpnih stališč. Omenjeni gledalec je
bil sicer opozorjen s strani nekaterih staršev igralcev gostujoče ekipe, ni pa bilo ustreznega odziva domačega
kluba, ki je kot organizator tekme med drugim odgovoren tudi za ukrepanje, ki bi preprečevalo tovrstne izpade.
Upoštevajoč navedeno, se na podlagi določil 18., 25/1., 29/1(1). in ob smiselni interpretaciji 9/3(2). člena DP,
DNŠ MURA izreče kazen igranja v enem krogu 1.SML/SKL na domačem igrišču brez prisotnosti gledalcev. V
skladu z določili 16. člena DP se ta kazen pogojno odloži in se ne bo izvršila, če s strani gledalcev na domačih
tekme ekipe Mura v preostalem delu tekmovalnega leta 2018/19 v 1.SML/SKL ne bo podobnih ali težjih
kršitev. Z izrekom pogojne kazni se DNŠ MURA omogoča, da z ustreznimi ukrepi, predvsem obveščanjem in
osveščanjem gledalcev o spremljanju nogometnih tekem v športnem duhu, zagotovi, da se tovrstna dejanja v
prihodnje ne bodo več ponovila.
Igralec ekipe ILIRIJA EXTRA-LUX Lan ŽIBERT je bil izključen v 75. minuti tekme zaradi žaljenja pomočnika
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 navedeno kršitev izreče kazen prepovedi
nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah.
Igralec ekipe ILIRIJA EXTRA-LUX Anže KOSI je bil izključen v 79. minuti tekme zaradi vlečenja, 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 KADETSKA LIGA 2018/2019, 10. krog, 13.10.2018 in 14.10.2018
GORICA : KRŠKO
Igralec ekipe KRŠKO Jan KLARIĆ je bil izključen v 75. minuti tekme zaradi prekrška nad nasprotnim igralcem, ki je
bil v čisti situaciji 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.

3

MURA : ILIRIJA EXTRA-LUX
Igralec ekipe MURA Jan Bruno KRALJ je bil izključen v 83. minuti tekme zaradi brezobzirne igre, za kar je prejel
drugi rumeni karton, ob odhodu z igrišča pa je protestno brcnil rezervno igralno žogo v steno športnega objekta,
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, igralcu za navedena prekrška izreče kazen prepovedi
nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah.
1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 2018/2019, zaostala tekma 5. kroga, 17.10.2018
OLIMPIJA LJUBLJANA : MARIBOR
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe OLIMPIJA LJUBLJANA – na tekmi so prejeli 5 rumenih kartonov,
se na podlagi določil 9/1(1)., 25/1(11). in 26/1. člena DP, ŠD NK OLIMPIJA LJUBLJANA izreče OPOZORILO.
Maser ekipe MARIBOR Sebastijan STAROVASNIK je bil v 69. minuti tekme odstranjen iz tehničnega prostora
zaradi ponavljajočega nešportnega komentiranja sodniških odločitev, zato se na podlagi določil 9/1(3). in 24(1).
ter v povezavi s 13. členom DP, maserju ekipe za ta prekršek izreče denarna kazen v višini 120 € /z besedo: sto
dvajset 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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