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Ljubljana, 04.06.2014          Št.: 40/14 
 

Z A P I S N I K 
 

40-2013/14 obravnave disciplinskega sodnika NZS, ki je bila v sredo, 4. junija 2014 na kateri je na 
podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika sprejel in izdal naslednje 
 
 

S K L E P E : 
 

3. SNL ZAHOD 12/13  – 25. krog – 31.05.2014 

 
RUDAR TRBOVLJE : JEZERO MEDVODE 

 
Igralec Rudar Trbovlje CVJETIĆ DEJAN, ki je v 85. minuti zaradi igranja z roko v kazenskem prostoru 
prejel drugi rumeni karton in bil izključen, ter ob odhodu z igrišča z neprimernimi besedami žalil 
sodnika, se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 
5 (petih) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevala igralčeva predkaznovanost. 
 
Igralec Rudar Trbovlje RAČIČ ŽAN, ki je v 94. minuti zaradi brezobzirne igre prejel drugi rumeni karton 
in bil izključen se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na 1 (eni) tekmi. 
 
Igralec Jezero Medvode JANEŽIČ LUKA, ki je v 87. minuti zaradi spotikanja nasprotnega igralca prejel 
drugi rumeni karton in bil izključen se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi. 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe RUDAR TRBOVLJE – na tekmi so prejeli 6  rumenih in 2 
rdeča kartona, se na podlagi določil 9/1., 25., 26. in v povezavi s 13. členom DP NZS, NK RUDAR 
TRBOVLJE izreče DENARNA KAZEN v višini 200€ /dvesto evrov/. 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe JEZERO MEDVODE – na tekmi so prejeli 4  rumene in 
rdeč karton, se na podlagi določil 9/1., 25., 26. in v povezavi s 13. členom DP NZS, NK JEZERO 
MEDVODE izreče DENARNA KAZEN v višini 125€ /stopetdvajset evrov/. 
 

JADRAN DEKANI : IZOLA 
 

Igralec Jadran Dekani GAVRIĆ SANJIN, ki je v 77. minuti zaradi spotikanja nasprotnega igralca prejel 
drugi rumeni karton in bil izključen se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevala igralčeva 
predkaznovanost. 
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Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe JADRAN DEKANI – na tekmi so prejeli 4  rumene in rdeč 
karton, se na podlagi določil 9/1., 25., 26. in v povezavi s 13. členom DP NZS, NK DEKANI izreče 
DENARNA KAZEN v višini 125€ /stopetdvajset evrov/. 
 

AJDOVŠČINA ŠKOU : CALCIT KAMNIK 
 

Ker je ekipa Calcit Kamnik izključena iz tekmovanja se tekma na podlagi člena 54 TP NZS in v zvezi s 
členom 12a DP NZS registrira z rezultatom 3:0 za ekipo AJDOVČINA ŠKOU. Organizatorju tekmovanja 
se nalaga, da izvrši sprejet sklep o registraciji tekme po uradni dolžnosti 3:0 za ekipo AJDOVŠČINA 
ŠKOU. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAVNI POUK: 
Proti izrečenim sklepom disciplinskega organa zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba v roku 3 
dni od prejema zapisnika obravnave disciplinskega sodnika. Pritožba je pravočasna, če je oddana 
zadnji dan pritožbenega roka priporočeno, po pošti in vplačana pritožbena taksa v višini 400 € na 
TRR NZS:33000-0000606726. 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 
Ludvik Faflek l.r. 
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