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Z A P I S N I K 

 

11-2014/15. obravnave Disciplinskega sodnika 2. SML/SKL-zahod, ki je bila v sredo, 15. oktobra 2014, 
in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika NZS (DP NZS) sprejel in izdal naslednje 

 

S K L E P E 

 
 

 2. SML – zahod, 8. krog           12.10.2014 

 

SVOBODA : BIRSA&MATAVŽ BILJE 
 

Zaradi slabe organizacije tekme – klub domačin ni zagotovil osebe in table za nakazovanje menjav, se 
na podlagi določil 9/1(1)., 18. in 25/1(5). člena DP NZS, NK SVOBODA LJUBLJANA izreče kazen:  
opozorilo. 
 

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe ekipe SVOBODA - na tekmi so prejeli 3 
rumene in rdeči karton, iz ograjenega del igrišča pa je bil odstranjen pomočnik trenerja, se na podlagi 
določil 9/1(3)., 25/1(11). in 26/1. ter v povezavi s 13. členom DP NZS in upoštevajoč 
predkaznovanost (glej zapisnika 2-2014/15. in 7-2014/15. obravnave DS 2.SML/SKL-zahod), NK 
SVOBODA LJUBLJANA izreče: 
denarna kazen v višini 75 € /petinsedemdeset evrov/.  
 
Igralec ekipe SVOBODA št. 7 Emir REDŽIČ /72142/ je v 66. minuti tekme prejel drugi rumeni karton 
zaradi brezobzirne igre in bil posledično izključen, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1). in 20. 
člena DP NZS ter v povezavi s točko I.G.2 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja 
lig NZS in upoštevajoč predkaznovanost (glej zapisnik 7-2014/15. obravnave DS 2.SML/SKL-zahod), 
igralcu za ta prekršek izreče kazen:  
prepoved nastopanja na 2 /dveh/ nogometnih tekmah. 
 
Pomočnik trenerja ekipe SVOBODA Ljubo ĐOKIĆ je bil v 71. minuti tekme odstranjen iz ograjenega 
dela igrišča, ker je ob doseženem zadetku gostujoče ekipe zapustil tehnični prostor in prišel do 
njihovega trenerja in mu grozil, ob zapuščanju ograjenega dela igrišča pa je z grožnjami nadaljeval in 
žaljivo komentiral dogajanje tudi na tribunu, zato se na podlagi določil 9/1(3)., 9/2(4). in 24/1. člena 
DP NZS, pomočniku trenerja ekipe izreče kazen: 
prepoved dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na 3 /treh/ nogometnih tekmah 
in denarna kazen v višini 50 € /petdeset evrov/. 
 
 

JESENICE-BLED : BRDA 
 

Igralec ekipe JESENICE-BLED št. 8 Almir MEDIĆ /69813/ je bil izključen v 18. minuti tekme zaradi 
brcanja nasprotnika, 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 lig NZS, igralcu za ta prekršek 
izreče kazen:  
prepoved nastopanja na 3 /treh/ nogometnih tekmah. 



ŠKOFJA LOKA : NOGA BRITOF 
 

Igralec ekipe ŠKOFJA LOKA št. 16 Alexander KADIĆ /75740/ je bil izključen v 75. minuti tekme zaradi 
udarjanja z roko v obraz 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.2 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig 
NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen:  
prepoved nastopanja na 3 /treh/ nogometnih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana olajševalna okoliščina, saj je šlo za spontano povračilno reakcijo 
igralca, ki ga je nasprotnik predhodno brcnil. 

 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe ekipe NOGA BRITOF - na tekmi so prejeli 3 
rumene in 2 rdeča kartona, iz ograjenega dela igrišča pa je bil odstranjen trener, se na podlagi določil 
9/1(3)., 25/1(11). in 26/1. ter v povezavi s 13. členom DP NZS in ob upoštevanju predkaznovanosti 
(glej zapisnik 7-2014/15. obravnave DS 2. SML/SKL-zahod), NK BRITOF izreče: 
denarna kazen v višini 90 € /devetdeset evrov/.  

 
Igralec ekipe NOGA BRITOF št. 4 Sean MUZAFEROVIĆ /69287/ je bil izključen v 75. minuti tekme 
zaradi brcanja 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 lig NZS, igralcu za 
ta prekršek izreče kazen:  
prepoved nastopanja na /2/ dveh nogometnih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana olajševalna okoliščina, saj je šlo za spontano povračilno reakcijo 
igralca, nad katerim je bil predhodno storjen prekršek. 

 
Igralec ekipe NOGA BRITOF št. 5 Klodian ADEMAJ /75158/ je v 78. minuti tekme prejel drugi rumeni 
karton zaradi simuliranja in bil posledično izključen, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1). in 20. 
člena DP NZS ter v povezavi s točko I.G.2 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja 
lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen:  
prepoved nastopanja na 1 /eni/ nogometni tekmi. 

 
Trener ekipe BRITOF Milan PEŠIĆ je bil v 89. minuti odstranjen iz ograjenega dela igrišča zaradi  
protestiranja zoper odločitev pomočnika sodnika, zato se na podlagi določil 9/1(2)., in 24/1. člena DP 
NZS, trenerju ekipe izreče kazen: 
ukor. 
 

Pri izreku kazni je bila upoštevana olajševalna okoliščina, saj se je trener po končani tekmi opravičil 
sodniku za svoje nešportno vedenje. 
 

 

 2. SKL - zahod, 8. krog           12.10.2014 

 
SVOBODA : BIRSA&MATAVŽ BILJE 

 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe SVOBODA - na tekmi so prejeli 4 rumene in rdeči 
karton, se na podlagi določil 9/1(3)., 25/1(11). in 26/1. ter v povezavi s 13. členom DP NZS in 
upoštevajoč predkaznovanost (glej zapisnik 2-2014/15. obravnave DS 2.SML/SKL-zahod), NK 
SVOBODA LJUBLJANA izreče: 
denarna kazen v višini 75 € /petinsedemdeset evrov/.  
 



Igralec ekipe SVOBODA št. 6 Mark MUTIČ /84070/ je v 75. minuti tekme prejel drugi rumeni karton 
zaradi brezobzirne igre in bil posledično izključen, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1). in 20. 
člena DP NZS ter v povezavi s točko I.G.2 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja 
lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen:  
prepoved nastopanja na 1 /eni/ nogometni tekmi. 
 
Vratar ekipe BIRSA&MATAVŽ BILJE št. 12 Davor PEJAKIĆ /77564/ je bil izključen v 61. 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, vratarju za ta prekršek izreče kazen:  
prepoved nastopanja na 1 /eni/ nogometni tekmi. 

 
 
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: 3300-0000-0606-726. 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 2. SML/SKL - zahod 
 Janez TORKAR l.r. 


