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Kranj, 5.4.2017

Št.: 14-2017/18
-

ZAPISNIK
14-2017/18. obravnave Disciplinskega sodnika MNZG-Kranj, ki je bila v četrtek, 5. aprila 2018, in na
kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika NZS (DP NZS) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Gorenjska liga - ČLANI, 12. krog

31.3.2018

KONDOR GODEŠIČ : VELESOVO

Igralec ekipe KONDOR GODEŠIČ št. 8 Tadej AVGUŠTIN /44580/ je v 85. minuti tekme prejel drugi
rumeni karton zaradi ugovarjanja zoper sodniško odločitev 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.
ŠKOFJA LOKA : ŽIRI

Tekma med zgoraj navedenima nasprotnikoma ni bila odigrana zaradi pomanjkljivo označenega
igrišča - ob pregledu igrišča s strani uradnih oseb pred tekmo je bilo ugotovljeno, da je igralna
površina zaradi dežja sicer mehkejša kot običajno in razmočena, vendar primerna za igranje, medtem
ko so se nekatere črte slabo videle, nekatere pa sploh ne, tako da je sodnik v skladu s svojimi
pristojnostmi pozval domači klub k odpravi omenjene pomanjkljivosti, vendar so njegovi predstavniki
zavzeli stališče, da to zaradi danih vremenskih razmer ni možno oziroma smiselno, tako da se na
sodnikov poziv niso odzvali in črt niso obnovili -, zato se na določil 9/3(7). in 25/1(5). ter v povezavi z
12a/4. členom DP NZS in 57/1. členom Tekmovalnega pravilnika NZS, NK ŠKOFJA LOKA izreče kazen:
določitev rezultata tekme ŠKOFJA LOKA - ŽIRI po uradni dolžnosti 3:0 za NK ŽIRI.

Gorenjska liga – MLADINCI, 11. krog

2.4. 2018

BRITOF : ŠOBEC LESCE

Igralec ekipe BRITOF št. 5 Miha ŠENK /79342/ je v 67. 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.

Gorenjska liga – KADETI 2017/18
Zaradi odstopa ekipe VELESOVO od tekmovanja v GNL-kadeti, se na podlagi določil 9/1(3). in
25/1(2). člena DP NZS, NK VELESOVO-CERKLJE izreče:
denarna kazen v višini 150 /sto petdeset evrov/.

Pri izreku kazni je bila upoštevana olajševalna okoliščina, saj je NK VELESOVO-CERKLJE vodstvo tekmovanja pred
začetkom pomladanskega dela pisno obvestil o odstopu iz tekmovanja in navedel razloge zanj, s čimer je bila
omogočena pravočasna priprava novega razporeda za pomladanski del tekmovalnega leta 2017/18.

Zaradi odstopa ekipe BOHINJ od tekmovanja v GNL-kadeti, se na podlagi določil 9/1(3). in 25/1(2).
člena DP NZS, NK BOHINJ izreče:
denarna kazen v višini 150 /sto petdeset evrov/.
Pri izreku kazni je bila upoštevana olajševalna okoliščina, saj je NK BOHINJ vodstvo tekmovanja pred začetkom
pomladanskega dela pisno obvestil o odstopu iz tekmovanja in navedel razloge zanj, s čimer je bila omogočena
pravočasna priprava novega razporeda za pomladanski del tekmovalnega leta 2017/18.

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.
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