Medobčinska nogometna zveza
Gorenjske - Kranj
Planina 3, p.p. 174; 4000 Kranj
e-pošta: tekmovanja@mnzgkranj.si; info@mnzgkranj.si;
spletna stran: www.mnzgkranj.si

Kranj, 30.10.2019

Št.: 10-2019/20

ZAPISNIK
10-2019/20. obravnave Disciplinskega sodnika 3. SNL - zahod, ki je bila v sredo, 30. oktobra 2019, in
na kateri je na podlagi 36. člena Disciplinskega pravilnika NZS (DP NZS) sprejel in izdal naslednje
SKLEPE

3. SNL - zahod, 11. krog

26.10. in 27.10.2019

TKK TOLMIN : ŽIRI

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe ekipe ŽIRI - igralci so na tekmi prejeli 3
rumene in rdeči karton, opomjen pa je bil tudi trener ekipe, se na podlagi določil 4/1(l)., 8/4(c)., 10/4.
in v povezavi z 9/5. členom DP NZS, NK ŽIRI izreče:
denarna kazen v višini 125 € /sto petindvajset evrov/.
Igralec ekipe ŽIRI št. 18 Žiga ERŽEN /58977/ je v 92. 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 vodenje tekmovanj, igralcu za ta prekršek
izreče kazen:
prepoved nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
SVOBODA LJUBLJANA : TINEX ŠENČUR

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe ekipe SVOBODA LJUBLJANA - igralci so na
tekmi prejeli 3 rumene in rdeči karton, opomnjen pa je bil tudi trener ekipe, se na podlagi določil
4/1(l)., 8/4(c)., 10/4. in v povezavi z 9/5. členom DP NZS, NK SVOBODA LJUBLJANA izreče:
denarna kazen v višini 125 € /sto petindvajset evrov/.
Igralec ekipe SVOBODA LJUBLJANA št. 9 Anel ALIČAIČ /61289/ je v 51. 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 vodenje
tekmovanj, igralcu za ta prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev ekipe SVOBODA LJUBLJANA - v 55. minuti je
skupina njenih navijačev izza ograje, od koder so spremljali tekmo, aktivirala dimno bombo, pri čemer
se je sprostil gost dim, ki se je razširil čez del igrišča, vsled česar je bil sodnik primoran tekmo za dve
minuti prekiniti, neposredno po koncu tekme, ob odhodu sodnikov proti garderobnim prostorom, pa
je več navijačev domače ekipe neovirano pristopilo v njihovo neposredno bližino in jih grobo žalilo -,
se na podlagi določil 3/2., 4/1(f)., 8/1(c)., 17. in 32/1(1). ter v povezavi z 9/5. členom DP NZS, NK
SVOBODA LJUBLJANA izreče:
denarna kazen v višini 100 € za aktiviranje dimne bombe in posledično prekinitev tekme, 150 evrov
za opisano nešportno vedenje do sodnikov ob njihovem odhodu v garderobne prostore in 50 € zaradi
predkaznovanosti kot oteževalne okoliščine (glej Zapisnik 3-2019/20 seje DS 3.SNL-Zahod), enotna
denarna kazen za navedene kršitve in predkaznovanost pa znaša 300 € /tristo evrov/.

Igralec ekipe TINEX ŠENČUR št. 6 Luka LIPOVEC /86291/ je bil izključen v 82. minuti tekme zaradi
žaljenja sodnika, po izključitvi pa je, ob izhodu z igrišča, žaljivo komentiral sodniško odločitev, zato se
na podlagi določil 5/e., 8/1(d). in 22. člena DP NZS ter v povezavi s točkami I.E, I.G.3 in I.H Disciplinske
politike organov vodenja tekmovanj, igralcu za navedena prekrška izreče enotna kazen:
prepoved nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah.
Izključenemu igralcu je bila izrečena kazen prepovedi nastopanja na dveh tekmah zaradi izključitve in na eni
zaradi žaljivega komentiranja sojenja, kot olajševalna okoliščina pa je bilo upoštevano njegovo opravičilo
sodniku neposredno po koncu tekme.

Zaradi kršitve predpisov MNZG-Kranj in Pravil nogometne igre - pri identifikaciji igralcev ekipe Tinex
Šenčur pred začetkom tekme je bilo ugotovljeno, da se številke dresov večine igralcev razlikujejo od
tistih, ki so bile navedene v prijavi ekipe za tekmo, posledično pa tudi v uradnem zapisniku, tako da se
je tekma zaradi uskladitve številk pričela z deset minutno zamudo -, se na podlagi določil 4/1(h). in
8/4(c). ter v povezavi z 9/5. členom DP NZS, ŠD ŠENČUR izreče:
denarna kazen v višini 50 € /z besedo: petdeset evrov/.
KOČEVJE : ARNE TABOR 69

Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev ekipe KOČEVJE - v 51. in 78. minuti tekme so
na tribuni prižgali po dve dimni bakli, eno pa še v 81. minuti, se na podlagi določil 3/2., 4/1(f).,
8/4(c)., 17. in 32/1(1). ter v povezavi z 9/5. členom DP NZS, NK KOČEVJE izreče:
denarna kazen v višini 125 € zaradi prižiganja bakel na tribuni in 50 € zaradi predkaznovanosti kot
oteževalne okoliščine (glej Zapisnik 3-2019/20 seje DS 3.SNL-Zahod), enotna denarna kazen za
navedene kršitve in predkaznovanost pa znaša 175 € /sto petinsedemdeset evrov/.
FAMA VIPAVA : BLED HIRTER

Igralec ekipe FAMA VIPAVA št. 10 Domen BOŽIČ /96612/ je v 76. 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.

PRAVNI POUK:
Zoper izrečene kazni je v skladu z 41.členom DP NZS 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 400 evrov na TRR NZS: 0279-6026-2279-522. Pritožba
ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za pritožbe NZS. Pritožbo lahko vložita kaznovani ali njegov
klub ter tisti, ki je predlagal uvedbo disciplinskega postopka.
Disciplinski sodnik 3. SNL - zahod
Janez TORKAR l.r.

