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KOMISIJA ZA MALI NOGOMET

Radovljica, 21.9.2020

ZAPISNIK

1-2020/21 obravnave Disciplinskega sodnika Komisije za mali nogomet, ki je bila v 
ponedeljek 21.9.2020 in na kateri je na podlagi 36. člena Disciplinskega pravilnika NZS (DP 
NZS) sprejel in izdal naslednje

S K L E P

ŠD LANCOVO : SOKOL BAR, 4. krog, 20.9.2020

Igralec ekipe SOKOL BAR  št. 0 Anže Pirc je bil v 28.minuti tekme izključen zaradi 
odrivanja nasprotnika in groženj namenjene nasprotniku in sodniku, zato se na 
podlagi določil 5/d., 8/1(d). in 22.člena DP NZS ter v povezavi s točko I.B.4 
Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, igralcu za ta prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 3/ treh / prvenstvenih tekmah.

Pri izreku kazni je bila v skladu s 17.členom DP NZS upoštevana olajševalna okoliščina, saj je 
igralec preostanek tekme spremljal v miru in se po tekmi opravičil za svoja dejanja.

ŠD PODNART : SMOLA GENERALI INVESTMEST, 4. krog, 20.9.2020

Igralec ekipe SMOLA GENERALI INVESTMEST št. 9 Tadej Ferminšek je bil v 54. 
minuti izključen zaradi ugovarjanja in žaljivega komentiranja sojenja, zato na podlagi 
določil 5/e., 8/1(d). in 22.člena DP NZS ter v povezavi s točko I.E.3 Disciplinske 
politike organov vodenja tekmovanj, igralcu se za ta prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 2 / dveh / prvenstvenih tekmah.



PRAVNI POUK: 
Zoper izrečeno kazen je dovoljena pritožba v roku 3 od prejema zapisnika obravnave 
Disciplinskega sodnika. Pritožba je pravočasna, če je oddana, priporočeno po pošti ali po 
e-pošti na naslov Športne zveze Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje (ŠZ) in vplačana 
pritožna taksa v višini 30 evrov na TRR ŠZ: 07000-0000089330 (Gorenjska banka d.d.). 
Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi bo odločala Komisija za mali nogomet. 
Pritožbo lahko vložita kaznovani ali njegov klub ter tisti, ki je predlagal uvedbo 
disciplinskega postopka.

                                     
Disciplinski sodnik KMN
Slađana Todorović,  l. r.


