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Kranj, 4.9.2019

Št.: 3-2019/20

ZAPISNIK
3-2019/20. obravnave Disciplinskega sodnika 3. SNL-zahod, ki je bila v sredo, 4. septembra 2019, in
na kateri je na podlagi 36. člena Disciplinskega pravilnika NZS (DP NZS) sprejel in izdal naslednje
SKLEPE

3. SNL - zahod, 3. krog

30.8. in 31.8.2019

SVOBODA LJUBLJANA : TKK TOLMIN

Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja skupine navijačev ekipe SVOBODA LJUBLJANA - v 35.
minuti tekme so na delu tribune, kjer so bili nameščeni, aktivirali dve pirotehnični sredstvi pri čemer
se je sprostil gost rdeč dim, ki se je razkadil nad vzdolžno črto igrišča, ob tem pa sta odjeknili tudi dve
detonaciji, se na podlagi določil 3/2., 7., 8/1(c). in 32/1(1). ter v povezavi z 9/5. členom DP NZS, NK
SVOBODA LJUBLJANA izreče:
denarna kazen v višini 100 € /sto evrov/.
Igralec ekipe TKK TOLMIN št. 21 Dani PERŠE /88088/ je v 71. minuti tekme prejel drugi rumeni
karton zaradi oviranja izvedbe prostega udarca in bil posledično izključen, zato se na podlagi določil
5/a., 8/1(d). in 22. člena DP NZS ter v povezavi s točko I.G.2 Disciplinske politike organov vodenja
tekmovanj, igralcu za ta prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
SAVA KRANJ : ELTA IZOLA

Igralec ekipe ELTA IZOLA št. 4 Andrej TERČIČ /60477/ je bil izključen v 38. minuti tekme zaradi
prekrška nad nasprotnim igralcem, ki je bil v čisti priložnosti za doseganje zadetka, zato se na podlagi
določil 5/b., 8/1(d). in 22. člena DP NZS ter v povezavi s točko I.G.1 Disciplinske politike organov
vodenja tekmovanj, igralcu za ta prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
ŽIRI : BRINJE GROSUPLJE

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe ŽIRI - na tekmi so prejeli 4 rumene in rdeči karton, se
na podlagi določil 4/1(l)., 8/4(c)., 10/4. in v povezavi z 9/5. členom DP NZS, NK ŽIRI izreče:
denarna kazen v višini 125 € /sto petindvajset evrov/.
Igralec ekipe ŽIRI št. 17 Jan KOBLAR /77985/ je v 92. minuti tekme prejel drugi rumeni karton zaradi
brezobzirne igre in bil posledično izključen, zato se na podlagi določil 5/a., 8/1(d). in 22. člena DP NZS
ter v povezavi s točko I.G.2 Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, igralcu za ta prekršek
izreče kazen:
prepoved nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.

TINEX ŠENČUR : KOČEVJE

Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja skupine navijačev ekipe KOČEVJE - v 28. in 86. minuti
tekme so na delu tribune, kjer so bili nameščeni, aktivirali po eno pirotehnično sredstvo, se na
podlagi določil 3/2., 7., 8/1(c). in 32/1(1). ter v povezavi z 9/5. členom DP NZS, NK KOČEVJE izreče:
denarna kazen v višini 50 € /petdeset 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 - zahod
Janez TORKAR l.r.

