Brdo pri Kranju, 07.03.2019

Št.:

6030/19

Ozn.:

TEKM

RR/RB

ZAPISNIK
2/2019. obravnave disciplinskega sodnika NZS, ki je bila v četrtek, 7. marca 2019, in na kateri je na podlagi 37.
člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE:
1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA 2018/2019, 16. krog, 2.3.2019
BRAVO PUBLIKUM : OLIMPIJA LJUBLJANA
Zaradi kršitve predpisov NZS - ekipa OLIMPIJA LJUBLJANA ni obvestila pristojne strokovne službe NZS o
spremenjeni sestavi uradnih oseb, tako da je bil njihov seznam, predložen s strani ekipe pred tekmo, povsem
različen od uradno objavljenega seznama na spletni strani NZS, se na podlagi določil 9/1(3)., 18., 25/1(7). in v
povezavi s 13. členom DP ter ob upoštevanju predkaznovanosti (sklep št. 63/23.10.2018), ŠD NK OLIMPIJA
LJUBLJANA izreče denarna kazen v višini 150 € /z besedo: sto petdeset evrov/.
1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 2018/2019, 16. krog, 2.3.2019
DRAVA DAKINDA PTUJ : GORICA
Trener ekipe DRAVA DAKINDA PTUJ Igor VORIH je bil v 78. minuti tekme odstranjen iz tehničnega prostora
zaradi nedovoljenega vstopa na igrišče in protestiranja zoper sodniško odločitev, 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 120 €
/z besedo: sto dvajset evrov/.
Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev ekipe DRAVA DAKINDA PTUJ - neposredno po koncu
tekme je eden izmed navijačev skočil čez ograjo tribune in vdrl v ograjeni del igrišča z izkazanim namenom
obračuna s sodnikom, pri čemer so nemudoma posredovali uradne osebe domačega kluba in redar, tako da do
fizičnega kontakta s sodnikom ni prišlo, se na podlagi določil 3/3., 9/1(3)., 18., 25/1., 29/1(1). in v povezavi s 13.
členom DP, NK DRAVA DAKINDA PTUJ izreče denarna kazen v višini 250 € /z besedo: dvesto petdeset evrov/.
Zaradi pomanjkljive organizacije tekme - klub domačin ni zagotovil nemotenega poteka tekme ob, sicer
predhodno najavljenem, prihodu kurentov, se na podlagi določil 9/1(2)., 18. in 25/1(5). člena DP, NK DRAVA
DAKINDA PTUJ izreče UKOR.

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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