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Kranj, 10.4.2019

Št.: 19-2018/19

ZAPISNIK
19-2018/19. obravnave Disciplinskega sodnika 3. SNL-center, ki je bila v sredo, 10. aprila 2019, in na
kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika NZS (DP NZS) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
3. SNL - center, 19. krog

6.4.2019

BLED HIRTER : ŽIRI

Igralec ekipe BLED HIRTER št. 8 Nejc AMBROŽIČ /67325/ je bil izključen v 21. 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 NZS ter v povezavi s točko I.G.1 Splošnih navodil NZS disciplinska politika organov vodenja lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 1 /eni/ nogometni tekmi.
ARNE TABOR 69 : SVOBODA LJUBLJANA

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe ARNE TABOR 69 - na tekmi so prejeli 6 rumenih
kartonov, 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 150 € /sto petdeset evrov/.
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe SVOBODA LJUBLJANA - na tekmi so prejeli 8 rumenih
kartonov, se na podlagi določil 9/1(3)., 25/1(11). in 26/1. člena DP NZS, NK SVOBODA LJUBLJANA
izreče:
denarna kazen v višini 200 € /dvesto evrov/.
Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev ekipe SVOBODA LJUBLJANA - le-ti so v 38.
minuti na tribuni prižgali dve bakli, 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 50 € za prižiganje bakel in 50 evrov zaradi predkaznovanosti (glej Zapisnika 9.
in 12. seje DS 3.SNL-center), enotna denarna kazen za navedeno prižiganje bakel in predkaznovanost
pa znaša 100 € /sto evrov/.
Čeprav NK Svoboda Ljubljana v pisni izjavi pojasnjuje, da nima registrirane organizirane navijaške
skupine, pa iz dokumentacije o tekmi izhaja, da sta bili bakli prižgani v skupini, imenovani »Ultras
Svoboda«, katere člani so nedvomno navijači ekipe Svoboda Ljubljana, skupina pa je bila tudi sicer
prisotna na več njenih tekmah, pri čemer je bil klub tudi že dvakrat disciplinsko obravnavan in
kaznovan zaradi uporabljene pirotehnike.

BRINJE GROSUPLJE : KOMENDA
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe BRINJE GROSUPLJE - na tekmi so prejeli 4 rumene in 2
rdeča kartona, se na podlagi določil 9/1(3)., 25/1(11). in 26/1. člena DP NZS, NK BRINJE GROSUPLJE
izreče:
denarna kazen v višini 150 € /sto petdeset evrov/.
Igralec ekipe BRINJE GROSUPLJE št. 15 David DEDIĆ /78487/ je bil izključen v 40. minuti tekme zaradi
namernega brcanja v predel stegna nasprotnega igralca, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(4). in
20. člena DP NZS ter v povezavi s točko I.B.3 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja
tekmovanj NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 3 /treh/ nogometnih tekmah.
Igralec ekipe BRINJE GROSUPLJE št. 14 Alen HADŽIPAŠIĆ /56571/ je bil izključen v 57. minuti tekme
zaradi žaljenja sodnika, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1). in 20. člena DP NZS ter v povezavi s
točko I.E Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS, igralcu za ta prekršek
izreče kazen:
prepoved nastopanja na 2 /dveh/ nogometnih tekmah.

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.

