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Kranj, 22.11.2019

Št.: 13-2019/20

ZAPISNIK
13-2019/20. obravnave Disciplinskega sodnika 3. SNL - zahod, ki je bila v petek, 22. novembra 2019,
in na kateri je na podlagi 36. člena Disciplinskega pravilnika NZS (DP NZS) sprejel in izdal naslednje
SKLEPE

3. SNL - zahod, 14. krog

16.11.2019

TKK TOLMIN : TINEX ŠENČUR

Oseba medicinske stroke ekipe TTK TOLMIN Miha RUSTJA je bil izključen v 81. minuti tekme zaradi
agresivnega protestiranja zoper sodniško odločitev, zato se na podlagi določil 6/a., 8/1(f). in 22. člena
DP NZS ter v povezavi s točkama II. in I.E Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, osebi
medicinske stroke za ta prekršek izreče kazen:
prepoved dostopa do garderob in tehničnega prostora na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
Pri izreku kazni je bila v skladu s 17. členom DP NZS upoštevana olajševalna okoliščina, saj se je po tekmi
sodnikom in delegatu opravičil za svoje nešportno vedenje.

Igralec ekipe TINEX ŠENČUR št. 14 Gašper REPNIK /63827/ je bil izključen v 92. minuti tekme zaradi
udarjanja nasprotnega igralca z roko v predel obraza, medtem ko sta se borila za žogo, zato se na
podlagi določil 5/d., 8/1(d). in 22. člena DP NZS ter v povezavi s točko I.B.4 Splošnih navodil NZS disciplinska politika organov vodenja lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 2 /dveh/ nogometnih tekmah.
Pri izreku kazni je bila v skladu s 17. členom DP NZS upoštevana olajševalna okoliščina, saj je šlo za spontano
povračilno reakcijo igralca, nad katerim je bil predhodno storjen prekršek.
FAMA VIPAVA : PRIMORJE

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe ekipe FAMA VIPAVA - igralci so na tekmi
prejeli 4 rumene kartone, opomnjen pa je bil tudi trener ekipe, se na podlagi določil 4/1(l)., 8/4(c).,
10/4. in v povezavi z 9/5. členom DP NZS, NK VIPAVA izreče:
denarna kazen v višini 125 € /sto petindvajset evrov/.
KOČEVJE : ADRIA

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe KOČEVJE - na tekmi so prejeli 7 rumenih kartonov, se
na podlagi določil 4/1(l)., 8/4(c)., 10/4. in v povezavi z 9/5. členom DP NZS, NK KOČEVJE izreče:
denarna kazen v višini 175 € /sto petinsedemdeset evrov/.

ELTA IZOLA : ILIRIJA

Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja skupine mladih navijačev ekipe ELTA IZOLA - med
tekmo so večkrat žaljivo vzklikali nasprotni ekipi, v 78. minuti pa je bilo na delu tribune, kjer so bili
nameščeni, aktivirano tudi pirotehnično sredstvo, se na podlagi določil 3/2., 4/1(f)., 8/4(c). in 32/1(1).
ter v povezavi z 9/5. členom DP NZS, MNK IZOLA zreče:
denarna kazen v višini 100 € za žaljivo vzklikanje nasprotni ekipi, 25 € za aktiviranje pirotehničnega
sredstva in 50 € zaradi predkaznovanosti kot oteževalne okoliščine (glej Zapisnik 2-2019/20. seje DS
3.SNL-Zahod), enotna denarna kazen za navedeni kršitvi in predkaznovanost pa znaša 125 € /sto
petindvajset evrov/.
Pri izreku kazni je bila v skladu s 17. členom DP NZS upoštevana olajševalna okoliščina, saj se je klub v pisni
izjavi opravičil za nešportno vedenje navijačev.

PRAVNI POUK:
Zoper izrečene kazni je v skladu z 41.členom DP NZS dovoljena pritožba v roku 3 dni od vročitve 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 - zahod
Janez TORKAR l.r

