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Kranj, 9.10.2018

Št.: 9-2018/19

ZAPISNIK
9-2018/19. obravnave Disciplinskega sodnika MNZG-Kranj, ki je bila v torek, 9. oktobra 2018 in na
kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika NZS (DP NZS) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Gorenjska liga – ČLANI, 6. krog

6.10.2018

ŠKOFJA LOKA : PREDDVOR

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe PREDDVOR - na tekmi so prejeli 5 rumenih kartonov,
se na podlagi določil 9/1(3)., 25/1(11). in 26/1. člena DP NZS, ŠD PREDDVOR izreče:
denarna kazen v višini 25 € /petindvajset evrov/.
Gorenjska liga – MLADINCI, 6. krog

7.10.2018

SIJ ACRONI JESENICE : ŠKOFJA LOKA-MEDVODE

Igralec ekipe SIJ ACRONI JESENICE št. 10 Armin TALIĆ /83268/ je v 62. 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.
VISOKO-PREDDVOR : ŠOBEC LESCE

Trener ekipe ŠOBEC LESCE Jaka GORIŠEK je bil v 35. minuti tekme odstranjen iz tehničnega prostora
zaradi ponavljajočega protestiranja in nešportnega komentiranja sojenja, ograjeni del igrišča pa je
zapustil šele po večkratnem pozivu sodnika in nato ob odhodu protestno vrgel bidon za vodo v klop
za rezervne igralce in strokovno vodstvo, zato se na podlagi določil 9/1(3)., 9/2(4). in 24/1. člena DP
NZS, trenerju ekipe izreče kazen:
prepoved dostopa do garderob in tehničnega prostora na 1 /eni/ nogometni tekmi in denarna
kazen v višini 50 € /petdeset evrov/.
Gorenjska liga – KADETI, 6. krog

6.10.2018

ŠOBEC LESCE : ŠKOFJA LOKA-MEDVODE

Igralec ekipe ŠKOFJA LOKA-MEDVODE št. 5 Andrej KNEŽEVIĆ /99475/ je bil izključen v 75. 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.

BRITOF : SIJ ACRONI JESENICE

Igralec ekipe SIJ ACRONI JESENICE št. 7 Filip PEROVIĆ /93182/ je v 76. minuti tekme prejel drugi
rumeni karton zaradi izgubljanja igralnega časa 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.
TRŽIČ 2012-NAKLO : SAVA KRANJ

Trener ekipe TRŽIČ 2012-NAKLO David MARKELJ je bil v 40. minuti tekme odstranjen iz tehničnega
prostora zaradi ponavljajočega protestiranja zoper sodniške odločitve, zato se na podlagi določil
9/2(4). in 24/1. člena DP NZS, predstavniku ekipe izreče kazen:
prepoved dostopa do garderob in tehničnega prostora na 1 /eni/ nogometni tekmi.
Zaradi kršitve predpisov MNZG-Kranj – klub domačin po tekmi ni zagotovil administrativnega
sodelavca za dokončanje zapisnika v sistemu Regista, se na podlagi določil 9/1(1)., 18. in 25/1(7).
člena DP NZS, NK TRŽIČ 2012 izreče kazen:
opozorilo.
1. gorenjska liga - STAREJŠI DEČKI U15, 7. krog

7.10.2018

ŠKOFJA LOKA-MEDVODE : TRIGLAV DOMPLAN

Igralec ekipe ŠKOFJA LOKA-MEDVODE št. 4 Jaka DEBELJAK /93234/ je v 66. minuti tekme prejel
drugi rumeni karton zaradi vlečenja 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.
Druge disciplinske kršitve
Zaradi kršitve predpisov MNZG-Kranj – trener ekipe ŠENČUR U12 je posredoval vlogo za prestavitev
tekme 7. kroga v tekmovanju MLAJŠI DEČKI U12 med ekipama ŠENČUR U12 in TRIGLAV PODGORJEbeli s tridnevno zamudo, po že objavljenem uradnem delegiranju, se na podlagi določil 9/1(3). in 18.
člena DP NZS, ŠD ŠENČUR izreče:
denarna kazen v višini 50 € /petdeset evrov/.
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.

