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 Z A P I S N I K 
 

6-2019/20. obravnave Disciplinskega sodnika MNZG-Kranj, ki je bila v torek, 1. oktobra 2019 in na 
kateri je na podlagi 36. člena Disciplinskega pravilnika NZS (DP NZS) sprejel in izdal naslednje   

 
 

S K L E P E    
 

 Gorenjska liga – ČLANI, 5. krog 28.9.2019 
  

ŠOBEC LESCE : SIJ ACRONI JESENICE  
 

Vratar ekipe SIJ ACRONI JESENICE št. 12 Azemir SALIHOVIĆ /208509/ je bil izključen v 63. minuti 
tekme zaradi žaljenja sodnice, zato se na podlagi določil 5/e., 8/1(d). in 22. člena DP NZS ter v 
povezavi s točko I.E Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj in upoštevajoč njegovo 
opravičilo sodnici po koncu tekme, vratarju za ta prekršek izreče kazen: 
prepoved nastopanja na 1 /prvenstveni/ tekmi. 

 
ZARICA KRANJ : VELESOVO 

 

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe ZARICA KRANJ - na tekmi so prejeli 5 rumenih  
kartonov, se na podlagi določil 4/1(l)., 8/4(c). in 10/4. člena DP NZS, NK KRANJ izreče: 
denarna kazen v višini 25 € /petindvajset evrov/. 

 
BOHINJ : BITNJE dobrozasenci.si 

 
Igralec ekipe BOHINJ št. 14 Jure KRKOČ /24190/ je bil izključen v 93. minuti tekme zaradi 
medsebojnega udarjanja z nasprotnim igralcem, medtem ko se nista 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.4 Disciplinske politike 
organov vodenja tekmovanj, igralcu za ta prekršek izreče kazen:  
prepoved nastopanja na 4 /štirih/ prvenstvenih ali pokalnih tekmah. 
 

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe BITNJE dobrozasenci.si - na tekmi so prejeli 4 rumene 
in 2 rdeča kartona, se na podlagi določil 4/1(l)., 8/4(a). in 10/4. člena DP NZS, NK BITNJE zreče: 
denarna kazen v višini 50 € /petdeset evrov/. 
 

Igralec ekipe BITNJE dobrozasenci.si št. 19 Bojan KOKOŠAR /24309/ je bil izključen v 90. minuti 
tekme zaradi nasilnega štarta z iztegnjeno nogo v predel kolena nasprotnega igralca, zato se na 
podlagi določil 5/c., 8/1(d). in 22. člena DP NZS ter v povezavi s točko I.A.1 Disciplinske politike organov 
vodenja tekmovanj in upoštevajoč njegovo opravičilo sodniku po koncu tekme, igralcu za ta prekršek 
izreče kazen: 
prepoved nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah. 
 



Igralec ekipe BITNJE dobrozasenci.si št. 30 Tadej MIKIĆ /45151/ je bil izključen v 93. minuti tekme 
zaradi medsebojnega udarjanja z nasprotnim igralcem, medtem ko se nista 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.4 Disciplinske politike 
organov vodenja tekmovanj, igralcu za ta prekršek izreče kazen:  
prepoved nastopanja na 4 /štirih/ prvenstvenih tekmah. 
 

Zaradi domnevnega udarjanja nasprotnega igralca ob odhodu z igrišča pred garderobnimi prostori je 
zoper Tadeja MIKIĆA uveden tudi dodatni disciplinski postopek. 

 
 POKAL MNZG-Kranj - MLADINCI, 2. krog 26.9.2019 
 

ŠKOFJA LOKA-MEDVODE : SAVA KRANJ 

 

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe ŠKOFJA LOKA-MEDVODE - na tekmi so prejeli 4 
rumene in rdeči karton, se na podlagi določil 4/1(l)., 8/4(a). in 10/4. člena DP NZS, NK ŠKOFJA LOKA 
izreče: 
opozorilo. 
 

Igralec ekipe ŠKOFJA LOKA-MEDVODE št. 11 Jaka TRDINA /93224/ je v 48. minuti tekme prejel drugi 
rumeni karton zaradi simuliranja in bil posledično izključen, igrišče pa je zapustil nešportno, s 
protestnim brcanjem žoge ob vzdolžni črti in slačenjem dresa, zato se na podlagi določil 5/a., 5/e., 
8/1(d). in 22. člena DP NZS ter v povezavi s točkami I.G.2, I.G in H Disciplinske politike organov 
vodenja tekmovanj, igralcu za navedena prekrška izreče kazen: 
prepoved nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah.  
 
Izključeni igralec je dobil eno tekmo prepovedi zaradi izključitve in eno zaradi nešportnega vedenja ob 
zapuščanju igrišča. 
 

Igralec je eno tekmo prepovedi nastopanja že odslužil na tekmi 5.kroga GNL-mladinci. 
 

                                 Gorenjska liga - KADETI, 5. krog                     28.9.2019 
 

ŠKOFJA LOKA-MEDVODE : SAVA KRANJ 
 

Tekma med zgoraj navedenima nasprotnikoma ni bila odigrana zaradi pomanjkljivo označenega 
igrišča, zato se na določil 4/1(e). in 8/4(j). ter v povezavi z 11/4. členom DP NZS in 57/1. členom 
Tekmovalnega pravilnika NZS, NK ŠKOFJA LOKA izreče kazen: 
 

določitev rezultata tekme ŠKOFJA LOKA-MEDVODE : SAVA KRANJ po uradni dolžnosti 3:0 za ekipo 
SAVA KRANJ. 
 

Poleg izrečene kazni določitve rezultata po uradni dolžnosti se na podlagi določil 4/1(e). in 8/4(g). 
člena DP NZS, NK ŠKOFJA LOKA izreče kazen: 
 

prepoved igranja 1 /ene/ tekme v GNL-kadeti, na kateri je NK ŠKOFJA LOKA domačin, na igrišču na 
Godešiču. 

 
ŠOBEC LESCE : VISOKO PREDDVOR   

 
Igralec ekipe ŠOBEC LESCE št. 6 Tim NOTERSBERG /93472/ je bil izključen v 49. minuti tekme zaradi 
nasilnega medsebojnega prerivanja z nasprotnim igralcem, medtem ko se nista 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 in upoštevajoč njegovo opravičilo sodniku po koncu tekme, igralcu za ta 
prekršek izreče kazen: 
prepoved nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah. 



Igralec ekipe VISOKO-PREDDVOR št. 11 Veno AVSEC /90158/ je bil izključen v 49. minuti tekme 
zaradi nasilnega medsebojnega prerivanja z nasprotnim igralcem, medtem ko se nista borila za žogo, 
po izključitvi pa je žaljivo komentiral sodniško odločitev, zato se na podlagi določil 5/d., 5/e., 8/1(d). in 
22. člena DP NZS ter v povezavi s točkami I.B, I.G.3 in H Disciplinske politike organov vodenja 
tekmovanj, igralcu za navedena prekrška izreče enotna kazen: 
prepoved nastopanja na 3 /treh/ prvenstvenih tekmah. 
 
Izključeni igralec je dobil tri tekme prepovedi nastopanja zaradi nasilnega medsebojnega prerivanja z 
nasprotnim igralcem in eno tekmo zaradi žaljivega komentiranja sojenja, kot olajševalna okoliščina pa je bila 
upoštevana pisna izjava kluba. 

 
                          Gorenjska liga – STAREJŠI DEČKI U15, 5. krog       29.9.2019 
 

TRIGLAV PODGORJE : ŠENČUR U14 
 

Igralec ekipe TRIGLAV PODGORJE št. 6 Inas KUKAVICA /108849/ je v 66. minuti tekme prejel drugi 
rumeni karton zaradi odrivanja 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, igralcu za ta prekršek izreče kazen: 
prepoved nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi. 

 

Igralec ekipe ŠENČUR U14 št. 11 Jure JESENOVEC /108692/ je bil izključen v 72. minuti tekme zaradi 
nasilnega štarta s podplatom v predel gležnja nasprotnega igralca, zato se na podlagi določil 5/c., 
8/1(d). in 22. člena DP NZS ter v povezavi s točko I.A.1 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: 0433-1000-3340-
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. 


