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Kranj, 11.10.2017 Št.: 9-2017/18 
- 

 Z A P I S N I K 
 

9-2017/18. obravnave Disciplinskega sodnika MNZG-Kranj, ki je bila v sredo, 11 oktobra 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, 7. krog 7.10.2017 
 

ŠKOFJA LOKA : ZARICA KRANJ B 
 
Igralec ekip ZARICA KRANJ B št. 19 Edi KOLENOVIĆ /79371/ je bil izključen v 25. minuti tekme zaradi  
namernega brcanja nasprotnega igralca v predel nog, medtem ko se nista borila za žogo, 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 se je izključeni igralec po koncu tekme sodniku 
opravičil za svoje nešportno vedenje. 

 
Igralec ekip ZARICA KRANJ B št. 18 Mile LASICA /61108/ je v 37. minuti tekme prejel drugi rumeni 
karton zaradi namernega slačenja dresa na igrišču med izvrševanjem menjave 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. 
 

JuRentA BITNJE : VISOKO 
 
Igralec ekip JuRentA BITNJE št. 6 Matija VESEL /58075/ je v 63. 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. 
 

 
 Gorenjska liga – MLADINCI, 6. krog 8.10.2017 
 

ŽIRI : ZARICA KRANJ 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe ZARICA KRANJ - na tekmi so prejeli 3 rumene in 2 rdeča 
kartona, po koncu tekme pa je bil prijavljen vratar, se na podlagi določil 9/1(1)., 25/1(11). in 26/1. člena 
DP NZS, NK KRANJ izreče kazen: 
opozorilo: 
 



Igralec ekipe ZARICA KRANJ št. 9 Valdrin MEHANI /88613/ je bil izključen v 57. minuti tekme zaradi 
verbalnih groženj sodniku, po izključitvi pa se mu je približal in z glavo ter roko zamahnil proti njemu, 
pri čemer ni prišlo do kontakta, ob zapuščanju igrišča in v nadaljevanju tekme pred garderobnimi 
prostori pa je nadaljeval z žaljivim komentiranjem dogodkov, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 
19/1(1). in 20. člena DP NZS ter v povezavi s točkama I.E in I.G.3 Splošnih navodil NZS - disciplinska 
politika organov vodenja lig NZS, igralcu za navedene prekrške izreče enotna kazen: 
prepoved nastopanja na 6 /šestih/ nogometnih tekmah. 
 

Izključeni igralec je dobil dve tekmi prepovedi nastopanja zaradi izključitve, tri zaradi groženj v obliki 
agresivnih kretenj v smeri sodnika in eno zaradi žaljivega komentiranja dogodkov. 
 

Igralec je eno tekmo prepovedi že odslužil na zaostali tekmi 3. kroga. 
 

Igralec ekipe ZARICA KRANJ št. 6 Filip KLJAJIĆ /78215/ je bil izključen v 57. minuti tekme, saj je 
neposredno po izključitvi soigralca verbalno grozil sodniku, ob zapuščanju igrišča in v nadaljevanju 
tekme pred garderobnimi prostori pa je nadaljeval z žaljivim komentiranjem dogodkov, zato se na 
podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1). in 20. člena DP NZS ter v povezavi s točkama I.E in I.G.3 Splošnih 
navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS, igralcu za navedena prekrška izreče 
enotna kazen: 
prepoved nastopanja na 3 /treh/ nogometnih tekmah. 
 

Izključeni igralec je dobil dve tekmi prepovedi zaradi izključitve in eno zaradi žaljivega komentiranja 
dogodkov. 
 

Igralec je eno tekmo prepovedi že odslužil na zaostali tekmi 3. kroga. 
 

Vratar ekipe ZARICA KRANJ št. 1 Marc ZABAVNIK /84407/ je bil prijavljen s strani sodnika zaradi 
verbalnih groženj neposredno po koncu tekme, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1). in 20. 
člena DP NZS ter v povezavi s točko I.E Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig 
NZS, vratarju za ta prekršek izreče kazen: 
prepoved nastopanja na 2 /dveh/ nogometnih tekmah. 
 

Vratar je eno tekmo prepovedi že odslužil na zaostali tekmi 3. kroga. 
 
 

SIJ ACRONI JESENICE : BRITOF 
 

Igralec ekipe BRITOF št. 11 Luka ŠINKO /81020/ je v 90. minuti tekme prejel drugi rumeni karton 
zaradi brezobzirne igre in bil posledično izključen, po opozorilu sodnika naj zapusti igralno površino, 
pa je agresivno reagiral in sodnika prijel za vrat, incident večjih razsežnosti pa so pravočasno 
preprečili njegovi soigralci. Ob zapuščanju igrišča je sodnika grobo žalil in mu grozil, prav tako tudi 
pomočniku sodnika, ker mu ni dovolil, da bi se usedel na klop za rezervne igralce in uradne osebe, s 
prostaškim vedenjem pa je nadaljeval tudi po koncu tekme ob odhodu sodniške trojke v garderobe, 
kjer je ponovno žalil in grozil sodniku s fizičnim obračunom.  
 
V skladu s točko I.G.2 Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig NZS, se za 
izključitev zaradi drugega rumenega kartona igralcu izreče kazen prepovedi nastopanja na eni tekmi, 
za žalitve in grožnje sodniku, tako ob zapuščanju igrišča po izključitvi kot po koncu tekme ob odhodu 
v garderobne prostore, se, v skladu s točkama I.E.3 in I.E.4 omenjenih navodil, igralcu obakrat izreče 
kazen prepovedi nastopanja na treh tekmah, medtem ko se za opisani fizični kontakt s sodnikom, 
upoštevajoč točko I.F.5 omenjenih navodil, igralcu izreče časovna kazen prepovedi nastopanja za 
dobo šestih mesecev. 
 
Upoštevajoč navedeno obrazložitev, se v skladu z določili 6/1., 9/2(3)., 10/1., 19/1(1)., 19/1(6). in 20. 
člena DP, igralcu za naštete prekrške izreče enotna kazen: 



časovna prepoved nastopanja na vseh nogometnih tekmah in prepoved opravljanja vseh z 
nogometom povezanih dejavnosti za dobo 1 /enega/ leta od dneva izdaje tega sklepa. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano tudi dejstvo, da v premoru med koncem jesenskega in začetkom 
pomladanskega dela tekmovalnega leta 2017/18 kot tudi v poletnem premoru pred začetkom tekmovalnega 
leta 2018/19 ni uradnih tekmovanj. 

 

 
     Gorenjska liga – KADETI, 6. krog 7.10.2016 
 

SIJ ACRONI JESENICE : ŠKOFJA LOKA-MEDVODE 
 

Igralec ekipe ŠKOFJA LOKA-MEDVODE št. 10 Mihail JOVANOV /91365/ je v 70. 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. 
 
 
 
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. 


