Brdo pri Kranju, 30.04.2019

Št.:

6081/19

Ozn.:

TEKM

RR/RB

ZAPISNIK
14/2019. obravnave disciplinskega sodnika NZS, ki je bila v torek, 30. aprila 2019, in na kateri je na podlagi 37.
člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE:
2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 2018/2019, 25. krog, 27.4.2019 in 28.4.2019
ILIRIJA 1911 : FUŽINAR VZAJEMCI
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe FUŽINAR VZAJEMCI - na tekmi so prejeli 6 rumenih kartonov, se
na podlagi določil 9/1(3)., 25/1(11)., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP, KNK FUŽINAR, socialno podjetje,
izreče denarna kazen v višini 240 € /z besedo: dvesto štirideset evrov/.
ROLTEK DOB : ROGAŠKA
Trener ekipe ROGAŠKA Matej POLEGEK je bil v 94. minuti tekme odstranjen iz tehničnega prostora zaradi
nedovoljenega zapuščanja le-tega in protestiranja zoper sodniško odločitev, zato se na podlagi določil 9/2(4). in
24(1). člena DP ter ob upoštevanju njegovega opravičila sodnikom po koncu tekme, trenerju ekipe izreče kazen
prepovedi dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
BRDA : DRAVA DAKINDA PTUJ
Igralec ekipe BRDA Aleksander MOČIĆ je bil izključen v 75. 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 ekipe DRAVA DAKINDA PTUJ - 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 DRAVA DAKINDA PTUJ izreče
denarna kazen v višini 200 € /z besedo: dvesto evrov/.
KALCER RADOMLJE : AŠK BRAVO
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/.

Igralec ekipe AŠK BRAVO Mustafa NUKIĆ je bil izključen v 92. 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.
1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA 2018/2019, 22. krog, 27.4.2019
GORICA : ALUMINIJ
Igralec ekipe GORICA Rok MARKOČIČ je bil izključen v 58. 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 ekipe ALUMINIJ - na tekmi so prejeli 6 rumenih kartonov, se na podlagi
določil 9/1(3)., 25/1(11)., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP ter ob upoštevanju predkaznovanosti (sklep št.
42/29.8.2018), NK ALUMINIJ KIDRIČEVO izreče denarna kazen v višini 150 € /z besedo: sto petdeset evrov/.
1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 2018/2019, zaostala tekma 19. kroga, 24.4.2019
ILIRIJA EXTRA-LUX : TRIGLAV KRANJ
Trener ekipe ILIRIJA EXTRA-LUX Nik BURKELJCA je bil v 81. minuti tekme odstranjen iz tehničnega prostora
zaradi ponavljajočega nešportnega komentiranja sojenja, 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 60 € /z besedo: šestdeset evrov/.
1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 2018/2019, 22. krog, 27.4.2019
GORICA : ALUMINIJ
Igralec ekipe GORICA Nemanja GAVRIĆ je bil izključen v 37. 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.
POKAL SLOVENIJE 2018/2019, 6. krog, 23.4.2019 in 24.4.2019
OLIMPIJA LJUBLJANA : ALUMINIJ
Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja organizirane navijaške skupine oziroma njenih članov – navijači
ekipe OLIMPIJA LJUBLJANA so v 69. minuti tekme na tribuni prižgali eno, v 89. minuti pa štiri bakle, 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
izrečejo denarne kazni v višini 100 evrov za prižgano baklo v 69. minuti, 250 evrov za prižiganje bakel v 89.
minuti in 450 evrov zaradi predkaznovanosti kot oteževalne okoliščine (sklepi št. 126/22.8.2018, 127/29.8.2018,
129/19.9.2018, 132/3.10.2018, 135/2.11.2018, 136/7.11.2018, 138/29.11.2018, 140/12.12.2018, 101/1.3.2019,
104/27.3.2019 in 61/19.10.2018), enotna denarna kazen za navedeni kršitvi in upoštevano predkaznovanost pa
znaša 800 € /z besedo: osemsto evrov/.
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MURA : MARIBOR
Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja organizirane navijaške skupine oziroma njenih članov – navijači
ekipe MURA so v 1. minuti tekme na tribuni prižgali več bakel, v 73. minuti so žaljivo vzklikali športnemu
direktorju nasprotne ekipe, v 75. minuti pa so razvili transparent z neprimerno vsebino in žaljivo vzklikali
nasprotni ekipi in njenim navijačem, se na podlagi določil 3/3., 6/1., 9/1(3)., 18., 25/1., 29/1(1). in v povezavi s
13. členom DP, DNŠ MURA izrečejo denarne kazni v višini 250 evrov za prižiganje bakel na tribuni, 250 evrov za
žaljivo vzklikanje športnemu direktorju nasprotne ekipe, 500 evrov za razvitje transparenta ter žaljivo vzklikanje
nasprotni ekipi in njenim navijačem ter 450 evrov zaradi predkaznovanosti kot oteževalne okoliščine (sklepi št.
122/25.7.2018, 127/29.8.2018, 129/19.9.2018, 132/3.10.2018, 134/23.10.2018, 138/29.11.2018,
140/12.12.2018, 101/1.3.2019, 102/6.3.2019, 106/9.4.2019, 107/16.4.2019 in 8/10.4.2019), enotna denarna
kazen za navedene kršitve in predkaznovanost pa znaša 1.300 € /z besedo: tisoč tristo evrov/.
Pri izreku enotne denarne kazni je bila upoštevana pisna izjava kluba.

Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja organizirane navijaške skupine oziroma njenih članov – navijači
ekipe MARIBOR so v 51. minuti tekme na tribuni prižgali eno, v 71. minuti pa več bakel, pri čemer so eno odvrgli
na igrišče, v 84. minuti pa so žaljivo vzklikali nasprotni ekipi in njenim navijačem, 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 MARIBOR BRANIK izrečejo denarne kazni v višini
100 evrov za prižiganje bakle na tribuni v 51. minuti, 450 evrov za aktiviranje bakel v 71. minuti (250 evrov
zaradi prižiganja na tribuni in 200 evrov za odvrženo baklo na igrišče), 250 evrov za žaljivo vzklikanje in 750
evrov zaradi predkaznovanosti kot oteževalne okoliščine (sklepi št. 123/2.8.2018, 124/8.8.2018, 126/22.8.2018,
127/29.8.2018, 128/5.9.2018, 130/26.9.2018, 131/29.9.2018, 132/3.10.2018, 133/10.10.2018, 135/2.11.2018,
137/13.11.2018, 138/29.11.2018, 101/1.3.2019, 103/13.3.2019, 104/27.3.2019, 105/3.4.2019, 108/24.4.2019 in
8/10.4.2019), enotna denarna kazen za navedeno kršitev in predkaznovanost pa znaša 1.550 € /z besedo: tisoč
petsto petdeset 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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