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Kranj, 27.9.2017 Št.: 5-2017/18 

 

 Z A P I S N I K 
 

5-2017/18. obravnave Disciplinskega sodnika MNZG-Kranj, ki je bila v sredo, 27. septembra 2017, in 
na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika NZS (DP NZS) sprejel in izdal naslednje    

 
S K L E P E  

 
 Gorenjska liga – ČLANI, 5. krog 23.9.2017 
 

ŠKOFJA LOKA : KONDOR GODEŠIČ 
 
Igralec ekipe ŠKOFJA LOKA št. 15 Kemal BEČIĆ /10652/ je bil izključen v 50. 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, igralcu za ta prekršek izreče kazen: 
prepoved nastopanja na 1 /eni/ nogometni tekmi. 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe KONDOR GODEŠIČ - na tekmi so prejeli 4 rumene in 
rdeči karton, se na podlagi določil 9/1(3)., 25/1(11). in 26/1. člena DP NZS, ŠD KONDOR GODEŠIČ 
izreče: 
denarna kazen v višini 30 € /trideset evrov/. 
 
Igralec ekipe KONDOR GODEŠIČ št. 2 Nejc KRAJNIK /30253/ je v 83. 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. 
 

ŽIRI : VISOKO 
 
Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev ekipe ŽIRI - v 91. minuti, ob dosojenem 
prekršku za domačo ekipo v neposredni bližini vzdolžne črte ob tribuni, so trije izmed njih preskočili 
ograjo in vdrli na igrišče, pri čemer je eden odrinil igralca gostujoče ekipe, ki je storil prekršek, 
neposredno za tem, pa so se kršitelji, tudi po hitrem posredovanju igralcev domače ekipe, vrnili nazaj 
na tribuno -, se na podlagi določil 3/3., 9/1(3)., 18., 25/1. in 29/1(1). člena DP, NK ŽIRI izreče: 
denarna kazen v višini 300 € /tristo evrov/. 
 
Poleg zgoraj izrečene denarne kazni se na podlagi določil 3/3., 9/3(4), 16., 25/1., in 29/1(1). člena DP, 
NK ŽIRI izreče kazen: 
prepoved igranja ene domače tekme v GNL-člani na igrišču v ŠP Polje, ki se pogojno odloži in se ne 
bo izvršila, če v tekmovalnem letu 2017/18 navijači kaznovanega kluba v nobenem izmed 
tekmovanj pod okriljem MNZG-Kranj ne bodo storili podobnega ali težjega prekrška. 

 
 



BRITOF : PREDDVOR 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe BRITOF - na tekmi so prejeli 5 rumenih in rdeči karton, 
se na podlagi določil 9/1(3)., 25/1(11). in 26/1. člena DP NZS, NK BRITOF izreče: 
denarna kazen v višini 40 € /štirideset evrov/.  
 
Igralec ekipe BRITOF št. 23 Mirko VUČKOVIĆ /53351/ je bil izključen v 43. minuti tekme zaradi 
udarjanja z dlanjo v predel obraza 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 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov 
vodenja lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen: 
prepoved nastopanja na 3 /treh/ nogometnih tekmah. 
 
 
 Gorenjska liga – MLADINCI, 4. krog 24.9.2017 
 

ŠOBEC LESCE : BRITOF 
 
Igralec ekipe ŠOBEC LESCE št. 10 Mark KRAMAR /78898/ je v 72. minuti tekme prejel drugi rumeni 
karton zaradi izgube igralnega časa 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. 
 
 
 1. gorenjska liga – STAREJŠI DEČKI U15, 5. krog  24.9.2017 

 
   TRIGLAV DOMPLAN : SIJ ACRONI JESENICE 

 
Zaradi nastopa igralca, ki te pravice ni imel - v soboto, 23.9. je namreč že nastopil v prvi postavi ekipe 
TRIGLAV KRANJ v Ligi U15-zahod, torej v tekmovanju višjega ranga pod okriljem NZS, se na podlagi 
določil 9/3(5)., 25/1(12)., 26/1. ter v povezavi z 12a/2. členom DP, NK TRIGLAV KRANJ izreče kazen: 
razveljavitev rezultata tekme. 
 
Poleg razveljavitve rezultata tekme se na podlagi določil 9/3(7). in 25/1(12). ter v povezavi z 12a/3. 
in 12a/4. členom DP, NK TRIGLAV KRANJ izreče kazen: 
določitev rezultata tekme po uradni dolžnosti 3:0 za ekipo SIJ ACRONI JESENICE. 
 
Poleg zgoraj izrečenih kazni se na podlagi določil 9/1(2)., 25/1(12). in 26/1. člena DP, NK TRIGLAV 
KRANJ izreče kazen: 
ukor. 
 
 
 MLAJŠI DEČKI U12, 4. krog  23.9.2017 
 

TRIGLAV PODGORJE - beli : KOV JESENICE U12 
 
Zaradi kršitve predpisov MNZG-Kranj – klub domačin ni pravočasno zagotovil administrativnega 
sodelavca za pisanje zapisnika v sistemu Regista, tako da se je le-ta napisal šele med potekom 
drugega polčasa tekme, se na podlagi določil 9/1(1)., 18. in 25/1(7). člena DP NZS, NK TRIGLAV 
KRANJ izreče kazen: 
opozorilo. 



 
 MLAJŠI CICIBANI U9, 1. krog  23.9.2017 
 
Zaradi neudeležbe ekip ŠKOFJA LOKA A in ŠKOFJA LOKA B na turnirju mlajših cicibanov U9 v 
Železnikih, o čemer niso obvestili niti prireditelja turnirja niti vodstva tekmovanja, se na podlagi 
določil 9/1(3). in 25/1(1). člena DP, NK ŠKOFJA LOKA izreče: 
denarna kazen v višini 50 € /petdeset evrov/. 
 
 
 
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 80 evrov na TRR MNZG-Kranj: 0433-1000-3340-407. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi 
odloča komisija za pritožbe MNZG-KRANJ. Pritožbo lahko vložita kaznovani ali njegov klub ter tisti, ki je predlagal 
uvedbo disciplinskega postopka. 
 
 

 Disciplinski sodnik MNZG-Kranj 
 Janez TORKAR l.r. 


