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Kranj, 15.5.2019 Št.: 26-2018/19 

 

 Z A P I S N I K 

 

26-2018/19. obravnave Disciplinskega sodnika MNZG-Kranj, ki je bila v sredo 15. maja 2019 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, 18. krog                      11.5.2019 
 

SIJ ACRONI JESENICE : ŠOBEC LESCE 

 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe SIJ ACRONI JESENICE - na tekmi so prejeli 6 rumenih 
kartonov, se na podlagi določil 9/1(3)., 25/1(11). in 26/1. člena DP NZS, ŠD JESENICE izreče: 
denarna kazen v višini 30 € /trideset evrov/.  
 
                                 Gorenjska liga – KADETI, 17. krog                10.5.2019 
 

ŠKOFJA LOKA-MEDVODE : VISOKO-PREDDVOR  
 
Igralec ekipe ŠKOFJA LOKA-MEDVODE št. 20 Jaka TRDINA /93224/ je v 84. minuti tekme prejel drugi 
rumeni karton zaradi protestiranja zoper sodniške odločitve, 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 in upoštevajoč predkaznovanost (Glej Zapisnik 20-2018/19. seje DS MNZG-
Kranj), igralcu za ta prekršek izreče kazen: 
prepoved nastopanja na 2 /dveh/ nogometnih tekmah. 
 

 
                                1. gorenjska liga - STAREJŠI DEČKI U15, 17. krog   12.5.2019 
 

ZARICA KRANJ : ŠOBEC LESCE 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe ZARICA KRANJ - na tekmi so prejeli 4 rumene in 2 
rdeča kartona, se na podlagi določil 9/1(1)., 25/1(11). in 26/1. člena DP NZS, NK KRANJ izreče: 
opozorilo.  
 
Igralec ekipe ZARICA KRANJ št. 6 Aleksandar SIMEUNIĆ /90821/ je v 70. minuti tekme prejel drugi 
rumeni karton zaradi protestiranja zoper sodniške odločitve in bil posledično izključen, po izključitvi 
pa je z agresivnimi kretnjami pristopil neposredno do sodnika in mu grozil, po njegovem večkratnem 
opozorilu, naj zapusti igralno površino, pa je reagiral z žaljivim komentiranjem dogodkov, s čimer je 
nadaljeval tudi neposredno po koncu tekme, ko se je vrnil na igrišče, zato se na podlagi določil 
9/2(3)., 19/1(1)., 20. in v povezavi s 6.1. členom DP NZS ter točkami I.G.2, I.E.4, I.G.3 in H Splošnih 
navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS, igralcu za navedene prekrške izreče kazen: 
prepoved nastopanja na 7 /sedmih/ nogometnih tekmah. 
 

Izključeni igralec je dobil eno tekmo prepovedi nastopanja zaradi izključitve, štiri zaradi groženj sodniku 
neposredno po njej in dve zaradi žaljivega komentiranja dogodkov po izključitvi in neposredno po koncu 
tekme. 

 



Igralec ekipe ZARICA KRANJ št. 20 Luka VRHOVNIK /99655/ je bil izključen neposredno po koncu 
tekme zaradi nešportne geste, namenjene sodniku, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1). in 20. 
člena DP NZS ter v povezavi s točko I.E.5 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja 
lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen: 
prepoved nastopanja na 1 /eni/ nogometni tekmi. 
 
Zaradi kršitve predpisov MNZG-Kranj – klub domačin pred tekmo ni zagotovil tiskalnika, po tekmi pa 
skoraj pol ure ni bilo nikogar za dokončanje zapisnika v sistemu Regista, se na podlagi določil 9/1(2)., 
18. in 25/1(7). člena DP NZS, NK KRANJ izreče kazen: 
ukor. 
 

 
                                2. gorenjska liga - STAREJŠI DEČKI U15, 18. krog   12.5.2019 
 

ZARICA KRANJ U14 : TRŽIČ 2012-NAKLO 
 
Igralec ekipe TRŽIČ 2012-NAKLO št. 23 Matic SLABE /93779/ je bil izključen v 35. minuti tekme 
zaradi igranja z roko, s čimer je preprečil čisto situacijo 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/ nogometni tekmi. 
 
 
                                                   MLAJŠIH DEČKI U13 – skupina C, 6. krog 11.5.2019 

 
ŠENČUR : SAVA KRANJ 

 
Igralec ekipe ŠENČUR št. 18 Jakob NAGLIČ /108826/ je bil izključen v 56. 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. 
 
 
                 Starejši cicibani U11 – skupina E   
 
Zaradi kršitve predpisov MNZG-Kranj – ekipa VELESOVO na tekmah nastopa brez športnih izkaznic, 
se na podlagi določil 9/1(3)., 16., 18. in 25/1(7). člena DP, NK VELESOVO CERKLJE izreče: 
denarna kazen v višini 100 € /z besedo: sto evrov/, ki se pogojno odloži in se ne bo izvršila, če 
kaznovani klub najkasneje do 22.5.2019 uredi svoje športne izkaznice in to tudi dokaže 
organizatorju tekmovanj. 

 
Zaradi kršitve predpisov MNZG-Kranj - ekipa BRITOF na tekmah nastopa brez trenerja z urejeno 
licenco za tekmovalno leto 2018/19, se na podlagi določil 9/1(3)., 16., 18. in 25/1(7). člena DP, NK 
BRITOF izreče: 
denarna kazen v višini 100 € /z besedo: sto evrov/, ki se pogojno odloži in se ne bo izvršila, če 
kaznovani klub v tekmovalnem letu 2018/19 v tekmovanju starejših cicibanov U11 ne bo storil 
podobnega ali težjega disciplinskega prekrška. 

 
 
 
 
 



                 Druge disciplinske kršitve     
 
Zaradi kršitve predpisov MNZG-Kranj - trener ekipe TRIGLAV DOMPLAN-bordo je posredoval 
popolno vlogo za prestavitev tekme 18. kroga 2. GNL-starejši dečki U15 med ekipama KOV JESENICE 
in TRIGLAV DOMPLAN-bordo s tridnevno zamudo, po že objavljenem uradnem delegiranju, se na 
podlagi določil 9/1(3). in 18. člena DP NZS ter upoštevajoč predkaznovanost (Glej Zapisnik 21-
2018/19. seje DS MNZG-Kranj), NK TRIGLAV KRANJ izreče: 
denarna kazen v višini 75 € /petinsedemdeset 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. 
 


