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Kranj, 3.11.2016 Št.: 11-2016/17 
 

 

Z A P I S N I K 
 

11-2016/17. obravnave Disciplinskega sodnika MNZG-Kranj, ki je bila v četrtek, 3. novembra 2016, 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, 9. krog 22.10.2016 
 

ZARICA KRANJ B : BRITOF 
 

Po koncu prvega polčasa so nekateri nogometaši ekipe BRITOF verbalno napadli sodnika, pri čemer 
je prednjačil igralec št. 7 Matej DIMC, ki je sodnika žalil in mu s skrajno agresivnim besednjakom 
grozil s fizičnim obračunom, vsled česar se je sodnik počutil ogroženega do te mere, da je tekmo 
dokončno prekinil. Upoštevajoč dejstvo, da se je sodnik za prekinitev odločil zaradi opisanega skrajno 
nešportnega vedenja igralca ekipe BRITOF in glede na to, da v skladu z določili 29/4. člena DP NZS, 
odločitve sodnika med tekmo ne morejo biti predmet disciplinskega postopka, se na podlagi določil 
9/3(7). in 25/1(3). ter v povezavi z 12a/4. členom DP NZS in 59. členom Tekmovalnega pravilnika 
NZS, NK BRITOF izreče kazen: 
določitev rezultata tekme 9. kroga GNL-člani ZARICA KRANJ B : BRITOF po uradni dolžnosti 3:0 za ekipo 
ZARICA KRANJ B. 
 
Igralec ekipe BRITOF št. 7 Matej DIMC /51285/ je bil prijavljen s strani sodnika zaradi žaljenja in 
groženj s fizičnim obračunom pri čemer je uporabljal skrajno agresivni besednjak, vsled česar se je 
sodnik počutil ogroženega do te mere, da je tekmo prekinil, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 
19/1(1). in v povezavi z 29/1(1). členom DP NZS ter s točko I.E Splošnih navodil NZS - disciplinska 
politika organov vodenja lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen: 
prepoved nastopanja na 5 /petih/ nogometnih tekmah. 
 

Igralec je eno tekmo prepovedi že odslužil v 10. krogu GNL-člani. 
 

Pri določitvi višine kazni igralcu in neizreku dodatnih disciplinskih sankcij zoper NK BRITOF, ki praviloma 
doletijo klub, katerega ekipa oziroma igralci so povzročitelji prekinitve tekme, so bile upoštevane tudi vse 
relevantne okoliščine, razbrane iz poročil vseh uradnih oseb na tekmi. 

 
 Gorenjska liga – ČLANI, 10. krog 29.10.2016 
 

ŽIRI : ŠKOFJA LOKA 
 
Igralec ekipe ŠKOFJA LOKA št. 8 Gašper KALAN /41047/ je bil prijavljen s strani sodnika po koncu 
tekme zaradi žaljenja o čemer je sodnik igralca tudi ustno obvestil, zato je Disciplinski sodnik MNZG-
Kranj zoper omenjenega igralca na podlagi 29/1(1). člena DP NZS uvedel disciplinski postopek. V 
skladu s 33. in 35/1. členom DP NZS se do izreka dokončnega sklepa o kazni, igralcu izreče: 
suspenz. 
 



JuRentA BITNJE : POLET 
 

Igralec ekipe POLET št. 7 Luka KALAN /16599/ je bil izključen v 74. minuti tekme zaradi žaljenja 
sodnika, 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 NZS in upoštevajoč predkaznovanost 
(glej Zapisnik 1-2016/17. obravnave DS MNZG-Kranj), 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 končani tekmi sodniku 
opravičil za svoje nešportno vedenje. 

 
PREDDVOR : VISOKO 

 
Igralec ekipe VISOKO št. 5 Lovro JANHAR /63463/ je bil izključen v 17. 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. 
 
 Gorenjska liga – KADETI, 9. krog 29.10.2016 
 

ZARICA KRANJ : ŠKOFJA LOKA-MEDVODE 
 

Igralec ekipe ZARICA KRANJ št. 3 Jan DIZDAREVIĆ /84196/ je bil izključen v 70. minuti tekme zaradi 
pljuvanja nasprotnega igralca v predel noge, ograjeni del igrišča pa je zapustil z žaljivimi verbalnimi 
provokacijami igralcev nasprotne ekipe, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1). in 20. člena DP 
NZS ter v povezavi s točkama I.D in I.G.3 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja 
lig NZS, igralcu za oba prekrška izreče kazen: 
prepoved nastopanja na 4 /štirih/ nogometnih tekmah. 
 

Igralec je dobil tri tekme prepovedi nastopanja zaradi pljuvanja nasprotnega igralca v predel noge, eno pa 
zaradi nešportnega vedenja po izključitvi. 

 
Igralec ekipe ŠKOFJA LOKA-MEDVODE št. 6 Nik GRUDEN /87152/ je v 59. 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.   
 
 1. gorenjska liga – STAREJŠI DEČKI U15, 11. krog 30.10.2016 
 

ŠKOFJA LOKA-MEDVODE : ŠENČUR 
 

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe ŠKOFJA LOKA-MEDVODE - na tekmi so prejeli 5 rumenih 
kartonov, se na podlagi določil 9/1(1)., 25/1(11). in 26/1. člena DP NZS, NK LOČAN ŠKOFJA LOKA izreče: 
opozorilo. 
 
Igralec ekipe ŠENČUR št. 4 Valmir PUKA /91236/ je bil izključen v 44. minuti tekme zaradi žaljenja 
sodnika, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1). 20. člena DP NZS ter v povezavi s točko I.E 
Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen: 
prepoved nastopanja na 1 /eni/ nogometni tekmi. 
 

Pri izreku kazni je bila upoštevana olajševalna okoliščina, saj se je izključeni igralec po končani tekmi sodniku 
opravičil za svoje nešportno vedenje. 



 
 
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. 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. 
 


