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Kranj, 13.11.2019 Št.: 12-2019/20 

 

Z A P I S N I K  
 

12-2019/20. obravnave Disciplinskega sodnika 3. SNL - zahod, ki je bila v sredo, 13. novembra 2019, 
in na kateri je na podlagi 36. člena Disciplinskega pravilnika NZS (DP NZS) sprejel in izdal naslednja 

 
S K L E P A  

 

                                   3. SNL - zahod, 13. krog           9.11.2019 

 
SVOBODA LJUBLJANA : BRINJE GROSUPLJE  

 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe SVOBODA LJUBLJANA - 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 
SVOBODA LJUBLJANA izreče: 
denarna kazen v višini 175 € /sto petinsedemdeset evrov/.  
 

KOČEVJE : ŽIRI 
 

Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev ekipe KOČEVJE - v 74. minuti tekme so na 
tribuni prižgali dimno baklo, v 79. minuti pa so dimno baklo odvrgli na atletsko stezo, se na podlagi 
določil 3/2., 4/1(f)., 8/4(c)., 17. in  32/1(1). ter v povezavi z 9/5. členom DP NZS, NK KOČEVJE izreče: 
 
 

denarna kazen v višini 75 € zaradi aktiviranja pirotehničnih sredstev (25 € za prižgano baklo na tribuni 
in 50 evrov za odvrženo baklo na atletsko stezo) in 50 € zaradi predkaznovanosti kot oteževalne 
okoliščine (glej Zapisnik 3-2019/20. in 9-2019/20. seje DS 3.SNL-Zahod), enotna denarna kazen za 
navedeno kršitev in predkaznovanost pa znaša 125 € /sto petindvajset evrov/. 
 
 
 
 
 

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 

 


