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Kranj, 15.11.2017

Št.: 13-2017/18
-

ZAPISNIK
13-2017/18. obravnave Disciplinskega sodnika MNZG-Kranj, ki je bila v sredo, 15. novembra 2017, in
na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika NZS (DP NZS) sprejel in izdal naslednja

SKLEPA
Gorenjska liga – MLADINCI, zaostala tekma 9. kroga

12.11. 2017

ŠKOFJA LOKA-MEDVODE : ŠOBEC LESCE

Igralec ekipe ŠOBEC LESCE št. 18 Aljoša LAP /80423/ je bil izključen v 92. minuti tekme zaradi
žaljenja sodnika, po izključitvi pa je agresivno, s kretnjo telesa, pristopil neposredno k sodniku in mu
grozil s fizičnim obračunom. Po koncu tekme se je vrnil na igrišče in sodnika pričel izzivati, ko pa je
končno skupaj s soigralci odšel proti garderobnim prostorom, pa se je pred njimi še verbalno
sporekel z domačim trenerjem, ki ga je pozval, naj se umiri in prične primerno obnašati, na ponovni
poziv sodnika, naj se končno umakne v garderobo, pa je odreagiral z izzivanjem in vnovičnimi
grožnjami.
V skladu s točko I.E Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig NZS, se za
izključitev zaradi žaljenja sodnika igralcu izreče kazen prepovedi nastopanja na dveh tekmah, za
žalitve ter agresivni pristop k sodniku in grožnje s fizičnim obračunom se v skladu s točko I.E.3
omenjenih navodil izreče kazen prepovedi nastopanja na petih tekmah, za grožnje sodniku po koncu
tekme pred garderobnimi prostori pa, v skladu s točko I.E.4 omenjenih navodil, še kazen prepovedi
nastopanja na treh tekmah. Poleg navedenih kazni se igralcu izreče tudi kazen prepovedi nastopanja
na eni tekmi zaradi nešportnega vedenja do domačega trenerja (točka I.G.3 Splošnih navodil), pri
izreku skupne kazni pa je potrebno upoštevati tudi igralčevo predkaznovanost (glej Zapisnik 112017/18. obravnave DS MNZG-Kranj).
Upoštevajoč navedeno obrazložitev, se v skladu z določili 6/1., 9/2(3)., 10/1., 11/1., 19/1(1). in 20.
člena DP igralcu za naštete prekrške izreče enotna kazen:
časovna prepoved nastopanja na vseh nogometnih tekmah in prepoved opravljanja vseh z
nogometom povezanih dejavnosti do vključno 25.5.2018.
Pri izreku kazni je bilo upoštevano dejstvo, da v premoru med koncem jesenskega in začetkom
pomladanskega dela tekmovalnega leta 2017/18 ni uradnih tekmovanj, kot tudi predviden razpored in
število tekem v mladinski kategoriji v pomladanskem delu tekmovalnega leta 2017/18.

1. gorenjska liga – STAREJŠI DEČKI U15, zaostala tekma 11. kroga 11.11.2017
ŠENČUR : ZARICA KRANJ

Trener ekipe ZARICA KRANJ David UŠLAKAR je bil prijavljen s strani sodnika zaradi nedovoljenega
vstopa v sodniško garderobo neposredno po koncu tekme, kjer je grozil sodniku s fizičnim
obračunom, na večkratni poziv naj zapusti garderobo, pa je najprej reagiral s protestiranjem in
žaljivim komentiranjem sojenja ter jo končno zapustil šele po približno petih minutah, zato se na
podlagi določil podlagi določil 9/1(3)., 9/2(4). in 24/1. člena DP NZS ter ob smiselni interpretaciji točk
I.E.4 in I.E.5 Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig NZS, trenerju izreče
kazen:
prepoved dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na 4 /štirih/ nogometnih tekmah
in denarna kazen v višini 50 € /petdeset evrov/.
Predstavnik ekipe je dobil tri tekme prepovedi in denarno kazen zaradi nepooblaščenega vstopa v sodniško
garderobo in groženj sodniku s fizičnim obračunom, eno pa zaradi protestiranja in žaljivega komentiranja
sojenja ob pozivu sodnika naj zapusti garderobne prostore.

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.

