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Kranj, 24.10.2019

Št.: 10-2019/20

ZAPISNIK
10-2019/20. obravnave Disciplinskega sodnika MNZG-Kranj, ki je bila v četrtek, 24. oktobra 2019 in
na kateri je na podlagi 36. člena Disciplinskega pravilnika NZS (DP NZS) sprejel in izdal naslednje:

SKLEPE
Gorenjska liga – ČLANI, 8. krog

19.10.2019

VELESOVO : ŠKOFJA LOKA

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe VELESOVO - igralci so na tekmi prejeli 5 rumenih
kartonov, se na podlagi določil 4/1(l)., 8/4(c). in 10/4. člena DP NZS, NK VELESOVO CERKLJE izreče:
denarna kazen v višini 25 € /petindvajset evrov/.
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe ekipe ŠKOFJA LOKA - igralci so na tekmi
prejeli 4 rumene kartone, opominjan pa je bil tudi trener ekipe, se na podlagi določil 4/1(l)., 8/4(c). in
10/4. člena DP NZS, NK ŠKOFJA LOKA izreče:
denarna kazen v višini 25 € /petindvajset evrov/.
KRANJSKA GORA : PREDDVOR

Igralec ekipe KRANJSKA GORA št. 4 Muhidin MUJAGIĆ /213917/ je v 86. minuti tekme prejel drugi
rumeni karton zaradi brcanja nasprotnega igralca in bil posledično izključen, zato se na podlagi
določil 5/a., 8/1(d). in 22. člena DP NZS ter v povezavi s točko I.G.2 Disciplinske politike organov
vodenja tekmovanj in upoštevajoč predkaznovanost (glej Zapisnik 8-2019/20. seje DS MNZG-Kranj),
igralcu za ta prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah.
SIJ ACRONI JESENICE : BOHINJ

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe SIJ ACRONI JESENICE - igralci so na tekmi prejeli 6
rumenih kartonov, se na podlagi določil 4/1(l)., 8/4(c). in 10/4. člena DP NZS, ŠD JESENICE izreče:
denarna kazen v višini 30 € /trideset evrov/.
Gorenjska liga – ČLANI, 5. krog

28.9.2019

BOHINJ : BITNJE dobrozasenci.si

Sodnik in delegat tekme sta v svojem poročilu navedla, da ju je neposredno po koncu tekme
predstavnik domače ekipe obvestil o incidentu, v katerem naj bi igralec ekipe BITNJE dobrozasenci.si
Tadej MIKIĆ neposredno po tem, ko sta zapustila ograjeni del igrišča, igra pa se je medtem

nadaljevala, na prostoru pred garderobami, v obraz udaril igralca ekipe BOHINJ Jureta KRKOČA - oba
igralca sta bila predtem v 93. minuti izključena zaradi medsebojnega udarjanja. Disciplinski sodnik
MNZG-Kranj je v skladu z določili 32/1(1). člena DP NZS zoper Tadeja MIKIĆA uvedel disciplinski
postopek, o očitanem prekršku pa so svoje izjave posredovali NK BOHINJ, igralec Jure KRKOČ ter NK
BITNJE, ki je navedel tudi izjavi trenerja ekipe in igralca Tadeja MIKIĆA. Zaradi nasprotujočih si izjav
neposredno vpletenih in razjasnitve vseh relevantnih okoliščin, je Disciplinski sodnik MNZG-Kranj za
pojasnilo pozval tudi drugega pomočnika sodnika, pridobil pa je tudi izjavi dveh verodostojnih prič
(predsednika enega izmed klubov MNZG-Kranj in osebe, zaposlene na NZS), neobremenjenih z
interpretacijo dogodkov s stališča enega ali drugega kluba, ki sta se nahajali v bližini dogajanja pred
garderobnimi prostori in bili očividca očitanega incidenta. Iz njunih izjav nedvoumno izhaja, da je
igralec ekipe BITNJE dobrozasenci.si Tadej MIKIĆ na prostoru pred garderobnimi prostori s pestjo v
obraz udaril igralca ekipe BOHINJ Jureta KRKOČA, ki je zaradi tega padel po tleh. Upoštevajoč
navedeno je Disciplinski sodnik MNZG-Kranj sprejel naslednji sklep:
Igralec ekipe BITNJE dobrozasenci.si št. 30 Tadej MIKIĆ /45151/ je po izključitvi v 93. minuti tekme
in odhodu iz ograjenega dela igrišča na prostoru pred garderobami s pestjo v obraz udaril igralca
ekipe BOHINJ Jureta KRKOČA, ki je bil zaradi njunega medsebojnega udarjanja prav tako izključen v
93. minuti, zato se na podlagi določil 5/d., 8/1(d). in 22. člena DP NZS ter v povezavi s točko I.B.1
Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, igralcu za navedeno obliko nasilnega obnašanja
pred garderobnimi prostori izreče kazen:
prepoved nastopanja na 5 /petih/ prvenstvenih tekmah.
Glede na to, da je bil Tadej MIKIĆ zaradi izključitve na tej tekmi že kaznovan s štirimi tekmami
prepovedi nastopanja, se na podlagi določil 16. člena DP NZS igralcu izreče enotna kazen:
prepoved nastopanja na 9 /devetih/ prvenstvenih tekmah.
Igralec je 3 /tri/ tekme prepovedi nastopanja že odslužil.

V skladu z določili 32/2. člena DP NZS je Disciplinski sodnik MNZG-Kranj disciplinski postopek po
uradni dolžnosti razširil tudi zoper NK BOHINJ zaradi pomanjkljive organizacije tekme. Iz celotne
zbrane dokumentacije v disciplinskem spisu namreč izhaja, da so po navedenem incidentu pred
garderobnimi prostori, na kraj dogodka neovirano pritekli oziroma pristopili bližnji gledalci,
simpatizerji domače ekipe, saj na prizorišču oziroma v bližini ni bilo nobenega redarja, vse skupaj pa
se je razpletlo z verbalnimi provokacijami in obtožbami na račun igralca gostujoče ekipe. Do
incidenta većjih razsežnosti ni prišlo tudi zaradi razsodnega ravnanja nekaterih rezervnih igralcev in
predstavnikov obeh ekip. Upoštevajoč navedeno je Disciplinski sodnik MNZG-Kranj sprejel naslednji
sklep:
Zaradi pomanjkljive organizacije tekme - klub domačin ni zagotovil nikogar, ki bi v vlogi reditelja
preprečeval dostop nepooblaščenim osebam v neposredno bližino garderobnih prostorov, zaradi
česar je po incidentu, v katerem je bil udarjen igralec domače ekipe, na kraj dogodka priteklo več
gledalcev in verbalno napadlo igralca gostov -, se na podlagi določil 4/1(e)., 8/4(g). in 15. člena DP
NZS, NK BOHINJ izreče kazen:
prepoved igranja 1 /ene/ tekme v GNL-ČLANI, na kateri je NK BOHINJ domačin, na igrišču v
Bohinjski Bistrici, ki se pogojno odloži in se ne bo izvršila, če kaznovani klub v obdobju 1 /enega/
leta od pravnomoćnosti tega sklepa v nobenem izmed uradnih tekmovanj v organizaciji MNZGKranj ne bo storil podobne ali težje kršitve v zvezi z organizacijo tekme.

Gorenjska liga – STAREJŠI DEČKI U15, 9. krog

20.10.2019

ZARICA KRANJ : SIJ ACRONI JESENICE

Igralec ekipe SIJ ACRONI JESENICE št. 23 Aleksa MILINKOVIĆ /213509/ je bil izključen v 60. minuti
tekme zaradi udarjanja s pestjo z manjšo intenziteto, po prerivanju z nasprotnim igralcem, medtem
ko sta se borila za žogo, zato se na podlagi določil 5/d., 8/1(d). in 22. člena DP NZS ter v povezavi s
točko I.B Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, igralcu za ta prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 3 /treh/ prvenstvenih tekmah.

PRAVNI POUK:
Zoper izrečene kazni je v skladu z 41. členom DP NZS dovoljena pritožba v roku v roku 3 dni od vročitve
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: 0433-1000-3340407. 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.

