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Kranj, 2.10.2019

Št.: 7-2019/20

ZAPISNIK
7-2019/20. obravnave Disciplinskega sodnika 3. SNL-zahod, ki je bila v sredo 2. oktobra 2019, in na
kateri je na podlagi 36. člena Disciplinskega pravilnika NZS (DP NZS) sprejel in izdal naslednje
SKLEPE

3. SNL - zahod, 7. krog

27.9., 28.9. in 29.9. 2019

SVOBODA LJUBLJANA : BLED HIRTER

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe ekipe BLED HIRTER – igralci so na tekmi
prejeli 4 rumene in rdeči karton, opomnjen pa je bil tudi pomočnik trenerja ekipe, se na podlagi
določil 4/1(l)., 8/4(c)., 10/4. in v povezavi z 9/5. členom DP NZS, NK BLED izreče:
denarna kazen v višini 150 € /sto petdeset evrov/.
Igralec ekipe BLED HIRTER št. 5 Uroš SEKULIĆ /212897/ je v 84. minuti tekme prejel drugi rumeni
karton zaradi namernega igranja z roko 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 vodenje
tekmovanj, igralcu za ta prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
ELTA IZOLA : KOČEVJE

Igralec ekipe KOČEVJE št. 29 Dragan GRAHOVAC /208248/ je v 60. minuti tekme prejel drugi rumeni
karton zaradi protestiranja zoper sodniško odločitev 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
vodenje tekmovanj, igralcu za ta prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
SAVA KRANJ : ARNE TABOR 69

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe ARNE TABOR 69 - na tekmi so prejeli 5 rumenih
kartonov, se na podlagi določil 4/1(l)., 8/4(c)., 10/4. in v povezavi z 9/5. členom DP NZS, ŠD TABOR 69
VIŽMARJE-BROD izreče:
denarna kazen v višini 125 € /sto petindvajset evrov/.
TKK TOLMIN : FAMA VIPAVA

Vratar ekipe TTK TOLMIN št. 1 Matej MAVRIČ /59965/ je bil izključen v 81. minuti tekme zaradi
nasilnega odrivanja nasprotnega igralca z roko v predel vratu, medtem ko se nista borila za žogo, ob
odhodu z igrišča pa je izzival konfrontacijo z osebami na klopi za rezervne igralce in strokovno
vodstvo nasprotne ekipe, kar so mu soigralci pravočasno preprečili, zato se na podlagi določil 5/d.,
5/e., 8/1(d). in 22. člena DP NZS ter v povezavi s točkami I.B, I.G in H Disciplinske politike organov
vodenja tekmovanj, igralcu za navedena prekrška izreče enotna kazen:
prepoved nastopanja na 3 /treh/ prvenstvenih tekmah.

Izključeni igralec je dobil tri tekme prepovedi nastopanja zaradi nasilnega odrivanja nasprotnega igralca,
medtem ko se nista borila za žogo in eno tekmo zaradi nešportnega zapuščanja igrišča, kot olajševalna
okoliščina pa je bila upoštevana pisna izjava kluba.
ILIRIJA 1911 : ŽIRI

Pomočnik trenerja ekipe ILIRIJA 1911 Sanel KONJEVIĆ je bil izključen neposredno po koncu tekme
zaradi nešportne reakcije na verbalno provokacijo igralca ekipe gostov, saj je le-tega potegnil za uho,
zato se na podlagi določil 6/a., 8/1(f). in 22. člena DP NZS ter v povezavi s točkama II. in I.C
Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj in upoštevajoč njegovo pisno opravičilo, pomočniku
trenerja ekipe za ta prekršek izreče kazen:
prepoved dostopa do garderob in tehničnega prostora na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.

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.

