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 Z A P I S N I K 

 

15-2021/22. obravnave Disciplinskega sodnika MNZG-Kranj, ki je bila v četrtek, 14. aprila 2022 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, 13. krog    9.4.2022 
 

PREDDVOR : VELESOVO 

 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe PREDDVOR - na tekmi so prejeli 5 rumenih in 2 rdeča 
kartona, se na podlagi določil 4/1(l)., 8/4(c). in 10/4. člena DP NZS, ŠD PREDDVOR izreče: 
denarna kazen v višini 70 € /sedemdeset evrov/. 
 
Igralec ekipe PREDDVOR št. 6 Žiga ŽNIDARŠIČ /72934/ je bil izključen v 28. minuti tekme zaradi 
udarjanja nasprotnega igralca v predel vratu, 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 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah. 
 

Pri izreku kazni je bila v skladu s 17. členom DP NZS upoštevana olajševalna okoliščina, saj se je igralec po 
končanem srečanju opravičil sodnici za svoje nešportno dejanje. 

  
Igralec ekipe PREDDVOR št. 6 Anis MEHIĆ /30801/ je v 91. minuti tekme prejel drugi rumeni karton 
zaradi brezobzirne igre 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. 

 
BITNJE : POLET 

 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe POLET - 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, ŠD POLET SV. DUH VIRMAŠE izreče: 
denarna kazen v višini 50 € /petdeset evrov/.   
 
Igralec ekipe POLET št. 9 Lovro STANOVNIK /75742/ je bil izključen v 89. minuti tekme zaradi žaljenja 
sodnika, 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 1 /eni/ prvenstveni tekmi. 
 

Pri izreku kazni je bila v skladu s 17. členom DP NZS upoštevana olajševalna okoliščina, saj se je igralec po 
končanem srečanju opravičil sodniku za svoje nešportno dejanje. 

 



                                                        NAKLO : VISOKO  
 

Nogometna tekma med zgoraj navedenima ekipama je bila prekinjena v 9. minuti po krivdi ekipe 
NAKLO, ki je tekmo pričela z zgolj sedmimi igralci, zaradi izključitve enega izmed njih, pa je ostala na 
igrišču z nezadostnim številom igralcev, zato se na podlagi določil 4/1(c)., 8/4(c) in 10/4. člena DP 
NZS, NK NAKLO izreče: 
denarna kazen v višini 150 /sto petdeset evrov/. 
 

Pri izreku denarne kazni sta bili v skladu 17. členom DP NZS upoštevani oteževalni okoliščini, saj se je tekma 
pričela s 14 minutami zamude zaradi čakanja na sedmega igralca ekipe NAKLO, ob izključitvi pa je šlo za 
namerno dejanje, dogovorjeno znotraj ekipe, z edinim ciljem, da se zaradi premajhnega števila igralcev ekipe 
NAKLO tekma predčasno konča, kar je v danem primeru potrebno šteti kot izrazito nešportno vedenje. 

 
Igralec ekipe NAKLO št. 6 Žarko NOVKOVIĆ /53550/ je v 8. minuti tekme prejel drugi rumeni karton 
zaradi namerne igre z roko 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. 
 
                  MLAJŠI DEČKI U13 - zelena skupina, 2. krog    9.4.2022 
 

ŠOBEC LESCE : ZARICA KRANJ 

   
Igralec ekipe ZARICA KRANJ št. 11 Aljaž KRIŽAJ  /207628/ je bil izključen v 43. minuti tekme, zaradi 
brcanja nasprotnega igralca v predel noge, zato se na podlagi določil 5/d., 8/1(d). in 22. člena DP NZS 
ter v povezavi s točko I.B Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, igralcu za ta prekršek 
izreče kazen: 
prepoved nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah. 
 
                  MLAJŠI DEČKI U12 - modra skupina, 2. krog    9.4.2022 
 

ŠKOFJA LOKA : TRIGLAV MERKUR 
 
Zaradi pomanjkljive organizacije tekme - domači klub po koncu tekme ni zagotovil nikogar za 
dokončanje zapisnika v sistemu Regista, se na podlagi določil 4/1(e). in 8/4(b). člena DP NZS, NK 
ŠKOFJA LOKA izreče: 
ukor. 
 
           MLAJŠI DEČKI U12 - modra skupina, zaostala tekma 2. kroga    13.4.2022 
 

BRITOF : BLED 

   
Igralec ekipe BRITOF št. 5 Štefan MEGLIČ /215171/ je v 45. minuti tekme prejel drugi rumeni karton 
zaradi vlečenja 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. 
 
 
 
 
 
 



GNL – starejši dečki U15 
 

Zaradi odstopa ekipe KRANJSKA GORA od tekmovanja v GNL-starejši dečki U15 pred začetkom 
pomladanskega dela prvenstva, se na podlagi določil 4/1(b). in 8/4(c). člena DP NZS, ŠD KRANJSKA 
GORA izreče: 
denarna kazen v višini 100 € /sto evrov/. 
 
Pri izreku denarne kazni je bila v skladu s 17. členom DP NZS upoštevana olajševalna okoliščina, saj se je klub 
za odstop od tekmovanja opravičil in zanj navedel utemeljene razloge. 

 

 GNL-kadeti, 12.krog       26.3.2022 
 

VISOKO : SIJ ACRONI JESENICE 
 
Disciplinski sodnik MNZG-Kranj je prejel prijavo sodnika zgoraj navedene tekme, ki je bila odigrana v 
soboto, 26.3.2022 na Visokem, o poskusu uvrstitve, in posledično verjetnega nastopa, neznane osebe 
v ekipo SIJ ACRONI JESENICE na podlagi športne izkaznice enega izmed registriranih, a na tekmi 
neprisotnih igralcev te ekipe. Na podlagi prejete prijave je Disciplinski sodnik MNZG-Kranj v skladu z 
določili 32/1. člena Disciplinskega pravilnika NZS zoper klub ŠD JESENICE in trenerja kadetske ekipe 
Nedima OMANOVIĆA uvedel disciplinski postopek in ju seznanil s pravico posredovanja pisne izjave, 
kar je trener v svojem in v imenu kluba tudi storil. 
 
Na podlagi zbrane dokumentacije v disciplinskem spisu Disciplinski sodnik MNZG-Kranj uvodoma 
ocenjuje, da v danem primeru ni šlo za nameren poskus goljufanja s ciljem povečevanja možnosti za 
doseganje ugodnejšega rezultata z nastopanjem igralca, ki te pravice ni imel, ampak za neetičen 
pristop in skrajno malomarnost pri zagotavljanju zadostnega števila igralcev, s čimer bi ekipa lahko 
proti nasprotniku nastopila številčno enakovredno. Disciplinski sodnik sicer dopušča, resda 
zanemarljivo, možnost, da trener, kot to omenja v svoji pisni izjavi, nekaterih igralcev, ki so mu jih v 
klubu zagotovili iz selekcije starejših dečkov, ki je ne trenira, res osebno ni poznal, a to prav v ničemer 
ne zmanjšuje njegove odgovornosti za očitano kršitev, saj bi moral pred tekmo natančno preveriti, 
kdo je prisoten in, ali imajo vsi tudi športne izkaznice. Trener je namreč uradna oseba na tekmi, ki je v 
konkretnem primeru s svojim podpisom zapisnika tudi jamčil, da so vneseni podatki točni in 
verodostojni. 
 

Trener ekipe Nedim OMANOVIĆ je odgovoren za uvrstitev neznane osebe v ekipo na podlagi športne 
izkaznice enega izmed registriranih, a na tekmi neprisotnih igralcev te ekipe, kar so sodniki ob 
preverjanju identifikacije igralcev še pravočasno ugotovili in preprečili morebiten nastop, zato se 
trenerju ekipe na podlagi določil 6/a., 6/f., 8/1(e). in 15. člena DP NZS izreče kazen: 
 

prepoved opravljanja funkcije uradne osebe (trener, pomočnik trenerja, predstavnik ekipe) na vseh 
tekmah za obdobje 1 /enega/ leta, ki se pogojno odloži in se ne bo izvršila, če trener v obdobju 2 
/dveh/ let od izdaje tega sklepa v uradnih tekmovanjih MNZG-Kranj ne bo povezan s storitvijo 
podobnega ali težjega disciplinskega prekrška. 
 

Pri izreku kazni je bila v skladu s 17. členom DP NZS upoštevana olajševalna okoliščina, saj je trener v pisni 
obrazložitvi prevzel odgovornost in se iskreno opravičil za svoje ravnanje. 

 
Upoštevajoč navedeno in 2. odstavek 3. člena DP NZS, ki določa, da je nogometni klub, med drugim, 
odgovoren tudi za kršitve uradnih oseb, se za očitano kršitev na podlagi določil 4/1(h)., 8/4(c)., in 
10/4. člena DP NZS, ŠD JESENICE izreče: 
denarna kazen v višini 100 € /sto evrov/. 
 
 



 

 GNL-mladinci, 11.krog       27.3.2022 
 

ŽIRI : SIJ ACRONI JESENICE 
 
Disciplinski sodnik MNZG-Kranj je prejel prijavo sodnika zgoraj navedene tekme, ki je bila odigrana v 
nedeljo, 27.3.2022 v Žireh, o poskusu uvrstitve, in posledično verjetnega nastopa, neznane osebe v 
ekipo SIJ ACRONI JESENICE na podlagi športne izkaznice enega izmed registriranih, a na tekmi 
neprisotnih igralcev te ekipe. Na podlagi prejete prijave je Disciplinski sodnik MNZG-Kranj v skladu z 
določili 32/1. člena Disciplinskega pravilnika NZS zoper klub ŠD JESENICE in trenerja mladinske ekipe 
Samirja MUMINOVIĆA uvedel disciplinski postopek in ju seznanil s pravico posredovanja pisne izjave, 
kar je trener v svojem in v imenu kluba tudi storil. 
 
Na podlagi zbrane dokumentacije v disciplinskem spisu Disciplinski sodnik MNZG-Kranj ocenjuje, da v 
danem primeru ni šlo za nameren poskus goljufanja s ciljem povečevanja možnosti za doseganje 
ugodnejšega rezultata z nastopanjem igralca, ki te pravice ni imel, kar nakazuje tudi dejstvo, da je bil 
ta igralec uvrščen med rezervne igralce. Ne glede na to, pa tudi za takšno trenerjevo odločitev ne 
more biti prav nobenega opravičljivega razloga, ampak gre za skrajno nepremišljeno dejanje in 
neetičen pristop k odpravljanju lastne napake, saj je trener ob prihodu v Žiri ugotovil, da je športno 
izkaznico za omenjenega igralca pozabil na Jesenicah. 
 
Trener ekipe Samir MUMINOVIĆ je odgovoren za uvrstitev neznane osebe v ekipo na podlagi športne 
izkaznice enega izmed registriranih, a na tekmi neprisotnih igralcev te ekipe, kar so sodniki ob 
preverjanju identifikacije igralcev še pravočasno ugotovili in preprečili morebiten nastop, zato se 
trenerju ekipe na podlagi določil 6/a., 6/f., 8/1(e). in 15. člena DP NZS izreče kazen: 
 

prepoved opravljanja funkcije uradne osebe (trener, pomočnik trenerja, predstavnik ekipe) na vseh 
tekmah za obdobje 1 /enega/ leta, ki se pogojno odloži in se ne bo izvršila, če trener v obdobju 2 
/dveh/ let od izdaje tega sklepa v uradnih tekmovanjih MNZG-Kranj ne bo povezan s storitvijo 
podobnega ali težjega disciplinskega prekrška. 
 

Pri izreku kazni je bila v skladu s 17. členom DP NZS upoštevana olajševalna okoliščina, saj je trener v okviru  
pisne izjave posredoval opravičilo in prevzel odgovornost, sodnikom pa se je opravičil že na samem 
prizorišču. 

 
Upoštevajoč navedeno in 2. odstavek 3. člena DP NZS, ki določa, da je nogometni klub, med drugim, 
odgovoren tudi za kršitve uradnih oseb, se za očitano kršitev na podlagi določil 4/1(h)., 8/4(c)., in 
10/4. člena DP NZS, ŠD JESENICE izreče: 
denarna kazen v višini 100 € /sto evrov/. 
 
 
 
PRAVNI POUK: 
 

Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba v roku 3 dni od vročitve zapisnika obravnave Disciplinskega sodnika. 
Pritožba je pravočasna, če je oddana, priporočeno po pošti, zadnji dan pritožbenega roka in je vplačana 
pritožbena taksa v višini 200 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. 


