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Kranj, 17.9.2019 Št.: 4-2019/20 

 

 Z A P I S N I K 
 

4-2019/20. obravnave Disciplinskega sodnika MNZG-Kranj, ki je bila v torek, 17. septembra 2019 in 
na kateri je na podlagi 36. člena Disciplinskega pravilnika NZS (DP NZS) sprejel in izdal naslednje    

 
S K L E P E   

 
 Gorenjska liga – ČLANI, 3. krog 14.9.2019 

  
 PREDDVOR : ŠKOFJA LOKA 

 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe ŠKOFJA LOKA - na tekmi so prejeli 4 rumene in rdeči 
karton, se na podlagi določil 4/1(l)., 8/4(c). in 10/4. člena DP NZS, NK ŠKOFJA LOKA izreče: 
denarna kazen v višini 30 € /trideset evrov/. 

 
Igralec ekipe ŠKOFJA LOKA št. 10 Luka JANEŽIČ /53648/ je v 70. minuti tekme prejel drugi rumeni 
karton zaradi simuliranja in bil posledično izključen, zato se na podlagi določil 5/a., 8/1(d). in 22. 
člena DP NZS ter v povezavi s točko I.G.2 Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, igralcu za 
ta prekršek izreče kazen: 
prepoved nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi. 

 
 

                                 Gorenjska liga - KADETI, 3. krog                       14.9.2019 
 

NIKO ŽELEZNIKI : SIJ ACRONI JESENICE   

 
Igralec ekipe SIJ ACRONI JESENICE št. 7 Filip PEROVIĆ /93182/ je bil izključen v 72. minuti tekme 
zaradi žaljenja sodnice, zato se na podlagi določil 5/e., 8/1(d). in 22. člena DP NZS ter v povezavi s 
točko I.E Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, igralcu za ta prekršek izreče kazen: 
prepoved nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah. 

 
 
                           Gorenjska liga – STAREJŠI DEČKI, 3. krog              15.9.2019 
 

ŠKOFJA LOKA-MEDVODE : SAVA KRANJ 
 

Igralec ekipe SAVA KRANJ št. 2 Blaž JEREB /99361/ je bil izključen v 70. minuti tekme zaradi prekrška 
nad nasprotnim igralcem, ki je bil v čisti priložnosti za doseganje zadetka, zato se na podlagi določil 
5/b., 8/1(d). in 22. člena DP NZS ter v povezavi s točko I.G.1 Disciplinske politike organov vodenja 
tekmovanj, igralcu za ta prekršek izreče kazen: 
prepoved nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi. 
 
 



                              MLAJŠI DEČKI U 13 – skupina A, 2. krog      14.9.2019 
 

TRIGLAV PODGORJE : KOV JESENICE   

 
Igralec ekipe KOV JESENICE št. 10 Alen UGLJANIN /204569/ je bil izključen v 52. minuti tekme zaradi 
nasilnega brcanja nasprotnega igralca v predel meč, medtem ko se nista borila za žogo in poskusa 
nadaljnjega obračunavanja z njim, kar je sodnik pravočasno preprečil, zato se na podlagi določil 5/d., 
8/1(d). in 22. člena DP NZS ter v povezavi s točkami I.B.3, C in H Disciplinske politike organov vodenja 
tekmovanj, igralcu za navedena prekrška izreče enotna kazen: 
prepoved nastopanja na 3 /treh/ prvenstvenih tekmah. 
 
Izključeni igralec je dobil tri tekme prepovedi nastopanja zaradi brcanja nasprotnega igralca, eno tekmo 
zaradi poskusa nadaljnjega obračunavanja, kot olajševalna okoliščina pa je bilo, v skladu s točko IV.2 
Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, upoštevano dejstvo, da je bil nad njim predhodno storjen 
prekršek.  
 

Igralec ekipe KOV JESENICE št. 3 Haris OMERDIĆ /108551/ je bil izključen v 57. minuti tekme zaradi 
nasilnega brcanja nasprotnega igralca v predel tetive, medtem ko se nista borila za žogo, zato se na 
podlagi določil 5/d., 8/1(d). in 22. člena DP NZS ter v povezavi s točkama I.B.3 Disciplinske politike 
organov vodenja tekmovanj, igralcu za ta prekršek izreče kazen: 
prepoved nastopanja na 3 /treh/ prvenstvenih tekmah. 

 
                 Starejši cicibani U10   
 
Zaradi kršitve predpisov MNZG-Kranj – ekipa ŠENČUR ni pravočasno uredila registracij igralcev, tako 
da na tekmah nastopa brez športnih izkaznic, se na podlagi določil 4/1(h)., 7., 8/1(c). in 15. člena DP 
NZS, ŠD ŠENČUR izreče: 
denarna kazen v višini 100 € /z besedo: sto evrov/, ki se pogojno odloži in se ne bo izvršila, če 
kaznovani klub najkasneje do 22.9.2019 uredi registracije igralcev in pridobi športne izkaznice ter 
to tudi dokaže organizatorju tekmovanj. 

 
Zaradi odstopa ekipe BITNJE dobrozasenci.si od tekmovanja STAREJŠI CICIBANI U10, se na podlagi 
določil 4/1(b). in 8/1(c). člena DP NZS, NK BITNJE izreče: 
denarna kazen v višini 75 /petinsedemdeset evrov/. 
 

Pri izreku kazni je bila v skladu s 17. členom DP NZS upoštevana olajševalna okoliščina, saj je NK BITNJE vodstvo 
tekmovanja pisno obvestil o odstopu iz tekmovanja, navedel razloge zanj in se tudi opravičil. 

 
 
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. 
 
 


