
 Medobčinska nogometna zveza 
Gorenjske - Kranj 

Planina 3, p.p. 174; 4000 Kranj 
e-pošta: tekmovanja@mnzgkranj.si;  

info@mnzgkranj.si; 
spletna stran: www.mnzgkranj.si 

   

Kranj, 10.10.2019  Št.: 8-2019/20 

 

 Z A P I S N I K 

 

8-2019/20. obravnave Disciplinskega sodnika MNZG-Kranj, ki je bila v četrtek, 10. 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, 6. krog 5.10.2019 
  

VELESOVO : BOHINJ 
 

Trener ekipe VELESOVO Darko KLINC je bil izključen v 40. minuti tekme zaradi žaljenja prvega 
pomočnika sodnika, zato se na podlagi določil 6/c., 8/1(f). in 22. člena DP NZS ter v povezavi s 
točkama II. in I.E Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj in ob upoštevanju opravičila v 
njegovi pisni izjavi, trenerju ekipe za ta prekršek izreče kazen: 
prepoved dostopa do garderob in tehničnega prostora na 1 /eni/ prvenstveni tekmi. 
 

KRANJSKA GORA : ZARICA KRANJ   
 

Igralec ekipe KRANJSKA GORA št. 4 Muhidin MUJAGIĆ /213917/ je v 86. minuti tekme prejel drugi 
rumeni karton zaradi protestiranja zoper sodniško odločitev 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. 
 

SIJ ACRONI JESENICE : BRITOF 
 

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe SIJ ACRONI JESENICE - na tekmi so prejeli 4 rumene in 
rdeči karton, 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/. 
 
Igralec ekipe SIJ ACRONI JESENICE št. 18 Belmin DŽAFIĆ /76459/ je v 58. minuti tekme prejel drugi 
rumeni karton zaradi spotikanja 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. 

 
NIKO ŽELEZNIKI : ŠKOFJA LOKA  

  
Igralec ekipe ŠKOFJA LOKA št. 93 Alexander GORENJC /64550/ je bil v 60. minuti tekme izključen 
zaradi nešportnega fizičnega kontakta s sodnikom, saj ga je ob agresivnem protestiranju zoper 
njegovo odločitev tudi blago odrinil, po izključitvi pa je nadaljeval s skrajno nešportnim vedenjem in 
igrišča ni zapustil skoraj dve minuti, temveč je na vsak način skušal priti nazaj v neposredno bližino 
sodnika in mu grozil s fizičnim obračunom, pri njegovi nameri pa so ga uspeli zadržati soigralci. 
 



V skladu s točko I.F.6 Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, se za izključitev zaradi 
protestiranja zoper odločitev sodnika na način, da igralec odrine sodnika, izreče kazen prepovedi 
nastopanja najmanj za dobo treh mesecev. Disciplinski sodnik na podlagi izjave uradnih oseb 
ugotavlja, da je v aktu agresivnega protestiranja sicer prišlo tudi do blažje oblike kontakta s 
sodnikom, a je mnenja, da takšen način dotika ni kvalifikatoren element disciplinskega prekrška iz 
točke I.F.6 Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, temveč iz točke I.E, ki opredeljuje 
žalitve, grožnje in nešportno vedenje do sodnikov. Zato se igralcu za prekršek, ki je privedel do 
izključitve, izreče kazen prepovedi nastopanja na štirih tekmah. Za skrajno nešportno vedenje po 
izključitvi in grožnje sodniku s fizičnim obračunom se igralcu v skladu s točko I.E.3 Disciplinske 
politike organov vodenja tekmovanj izreče tudi dodatna kazen prepovedi nastopanja na štirih 
tekmah, pri določitvi skupne kazni pa je v skladu s točko IV že omenjene disciplinske politike 
potrebno upoštevati tudi igralčevo opravičilo v pisni izjavi kot olajševalno okoliščino. 
 

Upoštevajoč navedeno obrazložitev, se v skladu z določili 5/d., 5/e., 8/1(d)., 22. in v povezavi z 9/1. 
členom DP NZS igralcu za navedena prekrška izreče enotna kazen: 
prepoved nastopanja na 7 /sedmih/ 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. 
 
 

 
 
 
 


