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Kranj, 6.11.2018

Št.: 12-2018/19

ZAPISNIK
12-2018/19. obravnave Disciplinskega sodnika 3. SNL-center, ki je bila v torek, 6. novembra 2018, in
na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika NZS (DP NZS) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
3. SNL - center, 12. krog

3.11.2018

IVANČNA GORICA : ARNE TABOR 69

Zaradi pomanjkljive organizacije tekme - klub domačin ni zagotovil prisotnosti osebe medicinske
stroke, se na podlagi določil 9/1(1)., 18. in 25/1(5). člena DP NZS, NK IVANČNA GORICA izreče kazen:
opozorilo.
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe ekipe ARNE TABOR 69 - na tekmi so prejeli
4 rumene kartone, iz tehničnega prostora pa je bil odstranjen trener ekipe, se na podlagi določil
9/1(3)., 25/1(11). in 26/1. člena DP NZS, ŠD TABOR 69 VIŽMARJE-BROD izreče:
denarna kazen v višinI 125 € /sto petindvajset evrov/.
Trener ekipe ARNE TABOR 69 Marko SAJOVIC je bil v 61. minuti tekme odstranjen iz tehničnega
prostora zaradi ponavljajočega nešportnega komentiranja sodniških odločitev, s čimer je nekaj časa
nadaljeval tudi na tribuni za hrbtom drugega pomočnika sodnika, zato se na podlagi določil 9/1(3).,
9/2(4). in 24/1. člena DP NZS, trenerju ekipe izreče kazen:
prepoved dostopa do garderob in tehničnega prostora na 1 /eni/ nogometni tekmi in denarna
kazen v višini 50 € /petdeset evrov/.
SVOBODA LJUBLJANA : BLED HIRTER

Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev ekipe SVOBODA LJUBLJANA - le-ti so v 81.
minuti na tribuni prižgali baklo in aktivirali petardo, slednje pa so ponovili tudi v 87. minuti, se na
podlagi določil 3/3., 6/1., 9/1(3)., 18., 25/1. in 29/1(1). člena DP, NK SVOBODA LJUBLJANA izreče:
denarna kazen v višini 75 € za prižiganje bakle in aktiviranje petard ter 50 evrov zaradi
predkaznovanosti (glej Zapisnik 9. seje DS 3.SNL-center), enotna denarna kazen za navedeno
aktiviranje pirotehničnih sredstev in predkaznovanost pa znaša 125 € /sto petindvajset evrov/.
PRAVNI POUK:
Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba v roku 3 dni od prejema zapisnika obravnave Disciplinskega sodnika.
Pritožba je pravočasna, če je oddana, priporočeno po pošti, zadnji dan pritožbenega roka in je vplačana
pritožbena taksa v višini 400 evrov 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.
Disciplinski sodnik 3. SNL – center
Janez TORKAR l.r

