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Kranj, 10.9.2019

Št.: 2-2019/20

ZAPISNIK
2-2019/20. obravnave Disciplinskega sodnika MNZG-Kranj, ki je bila v torek, 10. septembra 2019 in
na kateri je na podlagi 36. člena Disciplinskega pravilnika NZS (DP NZS) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Gorenjska liga – ČLANI, 2. krog

7.9.2019

VELESOVO : VISOKO

Igralec ekipe VELESOVO št. 4 Aleš DOLINAR /42519/ je v 56. minuti tekme prejel drugi rumeni
karton zaradi brezobzirne igre 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, igralcu za
ta prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni ali pokalni tekmi.
KRANJSKA GORA : SIJ ACRONI JESENICE

Igralec ekipe KRANJSKA GORA št. 18 Klemen RAZINGER /108887/ je bil izključen v 22. minuti tekme
zaradi nasilnega štarta z iztegnjeno nogo v predel noge nasprotnega igralca, zato se na podlagi določil
5/c., 8/1(d). in 22. člena DP NZS ter v povezavi s točkama I.A.1 in IV.3 Disciplinske politike organov
vodenja tekmovanj in ob upoštevanju njegovega pisnega opravičila, igralcu za ta prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih ali pokalnih tekmah.
Igralec ekipe KRANJSKA GORA št. 15 Sinan HALILOVIĆ /213514/ je 79. minuti tekme prejel drugi
rumeni karton zaradi namernega igranja z roko 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, igralcu za ta prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni ali pokalni tekmi.
NIKO ŽELEZNIKI : BRITOF

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NIKO ŽELEZNIKI - na tekmi so prejeli 4 rumene in 2
rdeča kartona, se na podlagi določil 4/1(l)., 8/4(c). in 10/4. člena DP NZS, NK ŽELEZNIKI izreče:
denarna kazen v višini 40 € /štirideset evrov/.
Igralec ekipe NIKO ŽELEZNIKI št. 2 Urban DOLENC /53764/ je v 39. minuti tekme prejel drugi rumeni
karton zaradi brezobzirne igre 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, igralcu za
ta prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni ali pokalni tekmi.

Igralec ekipe NIKO ŽELEZNIKI št. 5 Andrej DEMŠAR /40411/ je v 53. minuti tekme prejel drugi
rumeni karton zaradi vlečenja 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, igralcu za
ta prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni ali pokalni tekmi.
Gorenjska liga - KADETI, 2. krog

7.9.2019

VISOKO-PREDDVOR : ŠKOFJA LOKA-MEDVODE

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe ekipe VISOKO-PREDDVOR - na tekmi so
prejeli 6 rumenih kartonov, se na podlagi določil 4/1(l)., 8/4(a)., in 10/4. člena DP NZS, ŠD VISOKO
izreče:
opozorilo.
Gorenjska liga - STAREJŠI DEČKI U15, 2. krog

5.9. in 8.9.2019

ŠENČUR U14 : PREDDVOR-VISOKO

Igralec ekipe PREDDVOR-VISOKO št. 16 Luka ZAPLOTNIK /99820/ je v 40. minuti tekme prejel drugi
rumeni karton zaradi brezobzirne igre 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, igralcu za ta prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
SAVA KRANJ : ZARICA KRANJ

Igralec ekipe ZARICA KRANJ št. 4 Nedim ŠARIĆ /211670/ je bil izključen v 62. minuti tekme zaradi
prekrška nad nasprotnim igralcem, ki je bil v čisti priložnosti za doseganje zadetka, zato se na podlagi
določil 5/b., 8/1(d). in 22. člena DP NZS ter v povezavi s točko I.G.1 Disciplinske politike organov
vodenja tekmovanj, igralcu za ta prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
Gorenjska liga - STAREJŠI DEČKI U15, 1. krog

1.9.2019

ŠENČUR U14 : TRIGLAV DOMPLAN

V skladu s Tekmovalnimi propozicijami za tekmovanja v organizaciji MNZG-Kranj veljajo za klub, ki
tekmuje v starostni kategoriji STAREJŠI DEČKI s prvo ekipo v prvenstvu pod okriljem NZS, drugo ekipo
pa prijavi za tekmovanje v organizaciji MNZG-Kranj, naslednje omejitve:
Na posamezni tekmi GNL-U15 lahko za drugo ekipo nastopi igralec, registriran za klub (obvezna športna
izkaznica), ki hkrati izpolnjuje
♦ oba potrebna pogoja P1 in P2 in zadosten pogoj Z1.
ali
♦ oba potrebna pogoja P1 in P2 in hkrati tudi oba zadostna pogoja Z2 in Z3.
Opredelitev pogojev:
♦
P1 potreben pogoj: igralec izpolnjuje starostne omejitve za starejše dečke, opredeljene v teh
propozicijah.
♦
P2 potreben pogoj: igralec lahko na posamezen dan nastopi le na eni tekmi (za nastop se šteje, če je
igralec vstopil v igro).

♦

♦

♦

Z1 zadosten pogoj: igralec ne nastopa za ekipo v Ligi NZS U15 (njegov igralni čas v tej ekipi na dan
tekme v MNZ tekmovanju je enak 0 minut);
Z2 zadosten pogoj: igralec je bil na tekmah zadnjih dveh krogov v Ligi NZS U15 (za posamezen krog se
štejeta obdobji petek-ponedeljek in torek-četrtek), ki sta bili pred tekmo v MNZ tekmovanju, rezervni
igralec, pri čemer na nobeni izmed teh tekem ni nastopil več kot en polčas oziroma sploh ni nastopil.
Z3 zadosten pogoj: igralec je/bo na tekmi v Ligi NZS U15, ki je/bo na sporedu v istem krogu (za
posamezen krog se štejeta obdobji petek-ponedeljek in torek-četrtek) kot tekma v MNZ tekmovanju,
rezervni igralec, pri čemer ne sme nastopiti več kot en polčas oziroma sploh ne nastopi.

Ne glede na pogoja Z2 in Z3 pa igralec, ki je v tekočem tekmovalnem letu nastopil za prvo ekipo v
tekmovanju NZS U15 več kot 210 minut, nima več pravice nastopati za drugo ekipo v MNZ tekmovanju.

Na podlagi pregleda vse relevantne dokumentacije (zapisnik tekme 1. kroga GNL-starejši dečki U15
med ekipama Šenčur U14 in Triglav Domplan z dne 1.9.2019, zapisnika tekem 2. in 3. kroga Lige U15zahod v prvenstvu pod okriljem NZS in sicer Koper : Triglav Kranj z dne 25.8.2019 in Triglav Kranj :
Kalcer Radomlje z dne 31.8.2019, ter Tekmovalne propozicije za tekmovanja v organizaciji MNZGKranj) je bilo nedvoumno ugotovljeno:
1. dva igralca, ki sta nastopila za ekipo Triglav Domplan na tekmi 1.kroga GNL-starejši dečki U15,
ki je bila v nedeljo, 1.9.2019, sta nastopila tudi v začetni postavi ekipe Triglav Kranj na tekmi
2. kroga Lige U15-zahod v prvenstvu pod okriljem NZS, ki je bila sedem dni (en krog) prej,
2. eden izmed igralcev, navedenih v prejšnji točki, ki je nastopil za ekipo Triglav Domplan na
tekmi 1. kroga GNL-starejši dečki U15, ki je bila v nedeljo, 1.9.2019, je nastopil v začetni
postavi ekipe Triglav Kranj na tekmi 3. kroga Lige U15-zahod v prvenstvu pod okriljem NZS, ki
je bila dan prej (isti krog).
Zaradi zgoraj ugotovljenih dejstev, je bil kršen 6. člen Tekmovalnih propozicij za tekmovanja v
organizaciji MNZG-Kranj, ki določa pogoje nastopanja igralcev za ekipo v MNZ tekmovanju, če igralci
nastopajo tudi za ekipo istega kluba v prvenstvu pod okriljem NZS.
Upoštevajoč navedeno, se zaradi nastopa igralcev, ki te pravice nista imela, na podlagi določil
4/1(m)., 8/4(i)., 10/4. ter v povezavi z 11/2. členom DP, NK TRIGLAV KRANJ izreče kazen:
razveljavitev rezultata tekme ŠENČUR U14 : TRIGLAV DOMPLAN.
Poleg razveljavitve rezultata tekme se na podlagi določil 4/1(m)., 8/4(j)., ter v povezavi z 11/3. in
11/4. členom DP, NK TRIGLAV KRANJ izreče kazen:
določitev rezultata tekme ŠENČUR U14 : TRIGLAV DOMPLAN po uradni dolžnosti 3:0 za ekipo
ŠENČUR U14.
Poleg zgoraj izrečenih kazni se na podlagi določil 4/1(h)., 8/1(c). in 15. člena DP, NK TRIGLAV KRANJ
izreče:
denarna kazen v višini 200 € /z besedo: dvesto evrov/, ki se pogojno odloži in se ne bo izvršila, če
kaznovani klub v tekmovalnem letu 2019/20 v nobenem izmed uradnih tekmovanj v organizaciji
MNZG-Kranj ne bo storil podobnega ali težjega disciplinskega prekrška.

MLAJŠI DEČKI U12, 1. krog

4.9.2019

ŠKOFJA LOKA : TRIGLAV PODGORJE

Zaradi kršitve predpisov MNZG-Kranj - NK TRIGLAV KRANJ ni pravočasno posredoval seznama
igralcev, ki nastopajo za ekipo TRIGLAV PODGORJE, ki je druga ekipa kluba v istem tekmovanju, zato
jih ni bilo možno vpisati v zapisnik o tekmi -, se na podlagi določil 4/1(h)., 8/1(c). in 15. člena DP, NK
TRIGLAV KRANJ izreče:

denarna kazen v višini 100 € /z besedo: sto evrov/, ki se pogojno odloži in se ne bo izvršila, če
kaznovani klub v tekmovalnem letu 2019/20 v nobenem izmed uradnih tekmovanj v organizaciji
MNZG-Kranj ne bo storil podobnega ali težjega disciplinskega prekrška.

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.

