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Kranj, 3.5.2018 Št.: 20-2017/18 
- 

 Z A P I S N I K 
 

20-2017/18. obravnave Disciplinskega sodnika MNZG-Kranj, ki je bila v četrtek 3. maja 2018, 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, 16. krog 27.4.2018 
 

BRITOF : NAKLO 

 

Zaradi prekinitve tekme po krivdi ekipe NAKLO, 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 NAKLO izreče 
kazen: 
določitev rezultata tekme 16. kroga GNL-člani BRITOF : NAKLO po uradni dolžnosti 3:0 za ekipo 
BRITOF. 
 
Poleg izrečene kazni določitve rezultata po uradni dolžnosti se na podlagi določil 3/3., 9/1(3). in 
25/1(3). člena DP NZS, NK NAKLO izreče: 
denarna kazen v višini 150 € /sto petdeset evrov/. 
 
Igralec ekipe NAKLO št. 4 Mersud MISKIĆ /36060/ je bil izključen v 40. minuti zaradi grobega žaljenja 
drugega pomočnika sodnika, po izključitvi pa je sodnika izza hrbta z iztegnjenima rokama udaril v 
predel rame, tako da je le-ta zaradi fizičnega napada posledično tekmo prekinil, izključeni igralec pa 
je zatem še agresivno stekel do drugega pomočnika sodnika in ga grobo žalil. 
 
V skladu s točko I.E.3 Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig NZS, se za 
izključitev zaradi grobega žaljenja pomočnika sodnika igralcu izreče kazen prepovedi nastopanja na 
treh tekmah, za opisani fizični kontakt s sodnikom, upoštevajoč točko I.F.2 omenjenih navodil, se 
igralcu izreče časovna kazen prepovedi nastopanja za dobo enega leta, za grobe žalitve ter agresivni 
pristop k pomočniku sodnika pa se v skladu s točko I.E.4 že omenjenih navodil izreče kazen 
prepovedi nastopanja na šestih tekmah. 
 
Upoštevajoč navedeno obrazložitev, se v skladu z določili 6/1., 9/2(3)., 9/2/7., 10/1., 19/1(1)., 
19/1(6). 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 za dobo 1 /enega/ leta in 9 /devetih/ mesecev od dneva izdaje 
tega sklepa. 
 

Pri določitvi dolžine časovne prepovedi je bilo upoštevano tudi dejstvo, da v poletnem premoru pred 
začetkom tekmovalnih let 2018/19 in 2019/20 kot tudi v premoru med koncem jesenskega in začetkom 
pomladanskega dela navedenih tekmovalnih let ni uradnih tekmovanj. 

 
 



 Gorenjska liga - MLADINCI, 15. krog 25.4.2018 
 

BRITOF : VISOKO-PREDDVOR 

 

Igralec ekipe BRITOF št. 10 Tjuš MATJAŠEVIČ /74304/ je v 80. minuti tekme prejel drugi rumeni 
karton zaradi ponavljajočega protestiranja zoper sodniške odločitve in bil posledično izključen, 
ograjeni del igrišča pa je zapustil nešportno, saj je žalil sodnika in se napotil v garderobne prostore 
šele po slabi minuti in po dodatnem pozivanju sodnika, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1). in 
20. člena DP NZS ter v povezavi s točkama I.G.2 in I.E Splošnih navodil NZS - disciplinska politika 
organov vodenja lig NZS, igralcu za navedene kršitve izreče enotna kazen: 
prepoved nastopanja na 3 /treh/ nogometnih tekmah. 
 
Izključeni igralec je dobil eno tekmo prepovedi izključitve, dve pa zaradi nešportnega vedenja ob zapuščanju 
igrišča. 

 

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. 
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