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 Z A P I S N I K 

 

17-2021/22. obravnave Disciplinskega sodnika MNZG-Kranj, ki je bila v  četrtek, 28. aprila 2022 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, 15. krog    23.4.2022 
 

KRANJSKA GORA : NAKLO  
 

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe KRANJSKA GORA - 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 KRANJSKA GORA izreče: 
denarna kazen v višini 50 € /petdeset evrov/. 
 

Igralec ekipe KRANJSKA GORA št. 8 Gašper OBLAK  /55851/ je v 79. 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. 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NAKLO - na tekmi so prejeli 6 rumenih kartonov, se na 
podlagi določil 4/1(l)., 8/4(c). in 10/4. člena DP NZS, NK NAKLO izreče: 
denarna kazen v višini 60 € /šestdeset evrov/ 

 
VISOKO : BRITOF  

 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe ekipe BRITOF – igralci so na tekmi prejeli 3 
rumene in rdeči karton, opominjan in izključen pa je bil uradni predstavnik ekipe, se na podlagi 
določil 4/1(l)., 8/4(c). in 10/4. člena DP NZS, NK BRITOF izreče: 
denarna kazen v višini 60 € /šestdeset evrov/. 
 
Igralec ekipe BRITOF št. 23 Mirko VUČKOVIĆ /53351/ je bil izključen v 28. minuti tekme zaradi 
žaljenja prvega pomočnika sodnika, ob odhodu z igrišča pa je nadaljeval z nešportnim komentiranjem 
sojenja, zato se na podlagi določil 5/a., 8/1(d). in 22. člena DP NZS ter v povezavi s točkami I.E, I.G.3 
in H Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, igralcu za navedena prekrška izreče enotna 
kazen: 
prepoved nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah. 
 

Izključenemu igralcu je bila izrečena kazen prepovedi nastopanja na dveh tekmah zaradi izključitve in na eni 
zaradi nešportnega vedenja ob zapuščanju igrišča, pri določitvi enotne kazni pa je bila v skladu s 17. členom 
DP NZS upoštevana olajševalna okoliščina, saj se je igralec v pisni izjavi opravičil in obžaloval svoje nešportno 
vedenje. 
 

Igralec je eno tekmo prepovedi že odslužil v 16.krogu. 



 

Uradni predstavnik ekipe BRITOF Gorazd MARŽIĆ je v 61. minuti tekme prejel drugi rumeni karton 
zaradi ugovarjanja in bil posledično izključen, ob odhodu z igrišča pa je nadaljeval z nešportnim 
komentiranjem sojenja, zato se na podlagi določil 6/c., 8/1(f). in 22. člena DP NZS ter v povezavi s 
točkami I.G.2, I.G.3 in H Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, uradnemu predstavniku 
ekipe za navedena prekrška izreče enotna kazen: 
prepoved dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah. 
 

Izključenemu uradnemu predstavniku ekipe je bila izrečena kazen prepovedi nastopanja na eni tekmi zaradi 
izključitve in na eni zaradi nešportnega vedenja ob zapuščanju igrišča. 
 

Uradni predstavnik ekipe je eno tekmo prepovedi dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora že 
odslužil na tekmi 16.kroga. 
 
 

 Gorenjska liga – ČLANI, 16. krog    22. in 23.4.2022 
 

ZARICA KRANJ : VISOKO 
 
Igralec ekipe ZARICA KRANJ št. 14 Benjamin SAMARDŽIĆ /89416/ je v 92. 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. 
 

BRITOF : NIKO ŽELEZNIKI 
 

Vratar ekipe BRITOF št. 22 Denis NADAREVIĆ /86418/ je bil izključen v 56. minuti tekme zaradi 
igranja z roko izven kazenskega prostora, s čimer je nasprotniku preprečil čisto priložnost 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, vratarju za ta prekršek izreče kazen: 
prepoved nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi. 
 

NAKLO : PREDDVOR 
 
Zaradi pomanjkljive organizacije tekme - klub domačin igralcem obeh ekip in sodnikom ni zagotovil 
prostorov za tuširanje,  se na podlagi določil 4/1(e)., 8/4(a). in 15. člena DP NZS, NK NAKLO 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 2021/22 v tekmovanju GNL-člani ne bo storil podobnega ali 
težjega disciplinskega prekrška. 
 
 
PRAVNI POUK: 
  

Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba 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 200 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. 
 


