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ZAPISNIK
10/2019. obravnave namestnika disciplinskega sodnika NZS, ki je bila v sredo, 17. aprila 2019, in na kateri je na
podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE:
LIGA U15 VZHOD 2018/2019, 20. krog, 14.4.2019
MB TABOR : MARIBOR
V izvedenem disciplinskem postopku je bilo na podlagi izjav sodnika in delegata tekme ugotovljeno, da je v 53.
minuti tekme vratar ekipe MB TABOR Luka DUVNJAK z glasnim vzklikom »črna opica« žalil igralca nasprotne
ekipe. Uporaba omenjene besedne zveze brez dvoma sodi v repertoar izražanja in spodbujanja rasne
nestrpnosti, ki predstavlja najbolj nizkoten način žaljenja osebnega dostojanstva posameznika in skrajno,
obsojanja vredno ter sramotno dejanje. O tem pričajo tudi Resolucija FIFA o boju proti rasizmu in diskriminaciji,
zaveza NZS o vzpostavitvi ničelne tolerance do nesprejemljivih dejanj spodbujanja ali razpihovanja rasnega
sovraštva, kakor tudi obsežna, že dlje časa trajajoča, medijska kampanja UEFA in FIFA proti izražanju rasne
nestrpnosti, temu ustrezna pa je tudi disciplinska politika izrekanja najstrožjih kazni za tovrstna ekscesna
dejanja.
Upoštevajoč navedeno, se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1)., 29. in v povezavi s 26a/1. členom DP ter ob
upoštevanju opravičila sodniku in delegatu po tekmi, vratarju ekipe MB TABOR Luki DUVNJAKU za ta prekršek
izreče kazen prepovedi nastopanja na 5 /petih/ prvenstvenih tekmah.
Trener ekipe MARIBOR Sandro BLOUDEK je bil v 53. minuti tekme odstranjen iz tehničnega prostora zaradi
nedovoljenega vstopa na igrišče, zato se na podlagi določil 9/1(3). in 24(1). ter v povezavi s 13. členom DP,
trenerju ekipe za ta prekršek izreče denarna kazen v višini 60 € /z besedo: šestdeset evrov/.
Pri izreku je bila upoštevana olajševalna okoliščina, saj je bil trenerjev nedovoljen vstop na igrišče spontana
reakcija na nešportno vedenje igralca nasprotne ekipe.
LIGA U15 ZAHOD 2018/2019, 20. krog, 13.4.2019 in 14.4.2019
KOPER : BRINJE GROSUPLJE
Igralec ekipe KOPER Enej SOSIČ je bil izključen v 55. 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.

JADRAN ŽELEZNIČAR : JADRAN DEKANI
Predstavnik ekipe JADRAN ŽELEZNIČAR Danijel STJEPANOVIĆ je bil odstranjen iz ograjenega dela igrišča v 35.
minuti tekme zaradi zapuščanja tehničnega prostora in nešportnega komentiranja dogajanja na igrišču, zato se
na podlagi določil 9/1(3), 24(1). in v povezavi s 13. členom DP ter ob upoštevanju predkaznovanosti (sklep št.
56/9.10.2018) in njegovega opravičila po tekmi, predstavniku 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.
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