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Kranj, 11.9.2018

Št.: 2-2018/19

ZAPISNIK
2-2018/19. obravnave Disciplinskega sodnika MNZG-Kranj, ki je bila v torek, 11. septembra 2018 in
na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika NZS (DP NZS) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Gorenjska liga – ČLANI, 2. krog

8.9.2018

NIKO ŽELEZNIKI : BITNJE dobrozasenci.si

Predstavnik ekipe BITNJE dobrozasenci.si David VIDMAR je bil v 93. minuti teme odstranjen iz
tehničnega prostora zaradi ponavljajočega protestiranja in nešportnega komentiranja sojenja, s
čimer je nadaljeval tudi ob odhodu iz ograjenega dela igrišča, zato se na podlagi določil 9/1(3).,
9/2(4). in 24/1. člena DP NZS, predstavniku ekipe izreče kazen:
prepoved dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na 1 /eni/ nogometni tekmi in
denarna kazen v višini 25 € /petindvajset evrov/.
ŠKOFJA LOKA : VELESOVO

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe VELESOVO - na tekmi so prejeli 4 rumene in rdeči
karton, se na podlagi določil 9/1(3)., 25/1(11). in 26/1. člena DP NZS, NK VELESOVO CERKLJE izreče:
denarna kazen v višini 35 € /petintrideset evrov/.
Igralec ekipe VELESOVO št. 8 Mitja NOVAK /59920/ je bil izključen v 72. 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.
Zaradi kršitve predpisov MNZG-Kranj – ekipa VELESOVO je oddala dokumentacijo pred tekmo z
dvajsetminutno zamudo, se na podlagi določil 9/1(2)., 18. in 25/1(7). člena DP, NK VELESOVO
CERKLJE izreče kazen:
ukor.

Gorenjska liga – KADETI, 2. krog

8.9.2018

BRITOF : TRŽIČ 2012-NAKLO

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe BRITOF - na tekmi so prejeli 3 rumene in 2 rdeča
kartona, se na podlagi določil 9/1(1)., 25/1(11). in 26/1. člena DP NZS, NK BRITOF izreče:
opozorilo.

Igralec ekipe BRITOF št. 9 Jan AJDOVEC /89095/ je bil izključen v 56. 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.
Igralec ekipe BRITOF št. 11 Nejc AHČIN /108602/ je bil izključen v 69. 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.
Zaradi kršitve predpisov MNZG-Kranj - ekipo BRITOF je na tekmi ponovno vodil trener brez urejene
licence za tekmovalno leto 2018/19, se na podlagi določil 9/1(3)., 18. in 25/1(7). člena DP ter
upoštevajoč predkaznovanost (glej Zapisnik 1-2018/19. seje DS MNZG-Kranj), NK BRITOF izreče:
denarna kazen v višini 50 € /petdeset evrov/.
Trener ekipe BRITOF Bojan TANESKI je ponovno vodil ekipo brez urejene licence za tekmovalno leto
2018/19, čeprav je še vedno kaznovan s prepovedjo opravljanja funkcije trenerja, dokler ne dokaže,
da je licenco za tekmovalno leto 2018/19 uredil (glej Zapisnik 1-2018/19. seje DS MNZG-Kranj), zato
se na podlagi določil 9/1(3). in 24/1. člena DP NZS, trenerju ekipe izreče:
denarna kazen v višini 50 € /petdeset evrov/.
Zaradi slabe organizacije tekme – klub domačin ni ustrezno pripravil igrišča, saj le-to ni bilo
pokošeno, se na podlagi določil 9/1(3)., 16., 18. in 25/1(5). člena DP, NK BRITOF izreče:
denarna kazen v višini 150 € /sto petdeset evrov/, ki se pogojno odloži in se ne bo izvršila, če
kaznovani klub v tekmovalnem letu 2018/19 v uradnih tekmovanjih MNZG-Kranj ne bo storil
podobnega ali težjega prekrška v zvezi z organizacijo tekme.
SIJ ACRONI JESENICE : VISOKO-PREDDVOR
Igralec ekipe SIJ ACRONI JESENICE št. 4 Uroš BILBIJA /108853/ je bil izključen v 8. minuti tekme

zaradi nasilnega štarta s podplatom v predel goleni nasprotnega igralca, zato se na podlagi določil
9/2(3)., 19/1(3). in 20. člena DP NZS ter v povezavi s točko I.A.1 Splošnih navodil NZS - disciplinska
politika organov vodenja lig NZS, 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 takoj opravičil
nasprotniku za storjeni prekršek.

2. gorenjska liga - STAREJŠI DEČKI U15, 2. krog

9.9.2018

TRIGLAV DOMPLAN-BELI : KOV JESENICE

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe KOV JESENICE – na tekmi so prejeli 4 rumene in rdeči
karton, se na podlagi določil 9/1(1)., 25/1(11). in 26/1. člena DP NZS, ŠD JESENICE izreče kazen:
opozorilo.
Igralec ekipe KOV JESENICE št. 15 Tristan BOGATAJ /93787/ je v 70. minuti tekme prejel drugi
rumeni karton zaradi protestnega brcanja žoge 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.

STAREJŠI CICIBANI U11
Zaradi kršitve predpisov MNZG-Kranj – v sistemu Regista še vedno ni zapisnika tekme Britof : Triglav
Domplan-bordo, ki je bila na sporedu 7.9.2018, se na podlagi določil 9/1(1)., 18. in 25/1(7). člena DP
NZS, NK BRITOF izreče kazen:
opozorilo.
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.

