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Kranj, 18.9.2020

Št.: 3-2021/22

ZAPISNIK
3-20201/22. obravnave Disciplinskega sodnika MNZG-Kranj, ki je bila v sredo, 15. septembra 2021 in
na kateri je na podlagi 36. člena Disciplinskega pravilnika NZS (DP NZS) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Gorenjska liga – kadeti, 4. krog

11.9.2021

SAVA KRANJ : ŠKOFJA LOKA-MEDVODE

Igralec ekipe SAVA KRANJ št. 11 Urh ZUPANČIČ /108640/ je bil izključen v 33. minuti tekme zaradi
močnejšega medsebojnega odrivanja ob prekinitvi igre in rahlega udarca nasprotnika v predel
obraza, 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 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah.
Pri izreku kazni je bila v skladu s 17. členom DP NZS upoštevana olajševalna okoliščina, saj se je igralec
nasprotniku opravičil za svoje nešportno dejanje.

Igralec ekipe ŠKOFJA LOKA-MEDVODE št. 3. Leon LUKIĆ /219878/ je bil izključen v 33. minuti tekme
zaradi močnejšega medsebojnega odrivanja ob prekinitvi igre in rahlega udarca nasprotnika v predel
obraza, 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 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah.
Pri izreku kazni je bila v skladu s 17. členom DP NZS upoštevana olajševalna okoliščina, saj se je igralec
nasprotniku opravičil za svoje nešportno dejanje.

Gorenjska liga – kadeti, zaostala tekma 1. kroga

14.9.2021

SAVA KRANJ : VISOKO

Preložena prvenstvena tekma med zgoraj navedenima ekipama ni bila odigrana, saj je predstavnik ŠD
VISOKO obvestil vodjo tekmovanj MNZG-Kranj, da v delegiranem terminu ne morejo zagotoviti
zadostnega števila igralcev kadetske ekipe, zaradi česar dokončno odpovedujejo tekmo. Zato se na
podlagi določil 4/1(a). in 8/4(j). ter v povezavi z 11/4. členom DP NZS in 53/3. členom Tekmovalnega
pravilnika NZS, ŠD VISOKO izreče kazen:
določitev rezultata tekme SAVA KRANJ : VISOKO po uradni dolžnosti 3:0 za ekipo SAVA KRANJ.
Disciplinski sodnik dodatne kazni ni izrekel in je v skladu s 17. členom DP NZS upošteval olajševalni
okoliščini, saj je ŠD VISOKO pravočasno, dan pred uradnim terminom, obvestil pristojne o
odpovedi tekme ter navedel razumljive razloge zanjo.

Gorenjska liga – ČLANI, zaostala tekma 2. kroga

8.9.2021

SIJ ACRONI JESENICE : POLET

Igralec ekipe POLET št. 10 Jure DEBELJAK /58581/ je bil izključen v 56. minuti tekme zaradi odrivanja
sodnika v predel prsnega koša, ob odhodu z igrišča pa je žaljivo komentiral sojenje.
V skladu s točko I.F.6, se za izključitev zaradi protestiranja zoper odločitev sodnika na način, da igralec
odrine sodnika, izreče kazen prepovedi nastopanja (najmanj) za dobo treh mesecev. Po mnenju
disciplinskega sodnika bi imel takšen ukrep, glede na težo prekrška in ob upoštevanju ničelne
tolerance do napadov na sodnike, kaznovalno preventivni učinek le, če bi tekmovanje trajalo brez
prekinitev tri mesece, medtem ko je v primeru, da se tekmovanje konča oziroma prekine pred
iztekom časovne kazni, ustreznejši izrek kazni, izražene v številu tekem prepovedi nastopanja.
Konkretno je, upoštevajoč predpostavko, da se igra enkrat tedensko, izrečena časovna kazen
prepovedi nastopanja izključenemu igralcu za dobo treh mesecev ekvivalentna kazni prepovedi
nastopanja na dvanajstih tekmah. Poleg odrivanja sodnika, je izključeni igralec tudi žaljivo komentiral
sojenje ob zapuščanju igrišča, za kar se mu v skladu s točko I.G.3 Disciplinske politike organov vodenja
tekmovanj izreče še dodatna tekma prepovedi nastopanja, pri določitvi enotne (skupne) kazni pa je v
skladu s točkama H in IV že omenjene disciplinske politike potrebno upoštevati tudi igralčevo
opravičilo sodniku po koncu tekme 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 12 /dvanajstih/ prvenstvenih tekmah.
Igralec je eno tekmo prepovedi nastopanja že odslužil v 3. krogu.

Igralec ekipe POLET št. 11 Matic DEBELJAK /58401/ je bil izključen v 56. minuti tekme, saj je,
nezadovoljen s odločitvijo sodnika, pristopil neposredno do njega in mu grozil z agresivnimi kretnjami
ter ga žalil, ob odhodu z igrišča pa je protestno odvrgel dres in žaljivo komentiral sojenje, zato se na
podlagi določil 5/e., 8/1(d)., 22. in v povezavi z 9/1. členom DP NZS ter točkami I.E.3, I.G.3 in H
Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, igralcu za navedene prekrške izreče enotna kazen:
prepoved nastopanja na 5 /petih/ prvenstvenih tekmah.
Izključeni igralec je dobil štiri tekme prepovedi zaradi agresivnega vedenja in žaljenja sodnika, po eno tekmo
prepovedi pa zaradi protestnega metanja dresa in žaljivega komentiranja sojenja. Pri izreku enotne kazni je
bila v skladu s 17. členom DP NZS upoštevana tudi olajševalna okoliščina, saj se je igralec po koncu tekme
sodniku opravičil za svoje nešportno vedenje.
Igralec je eno tekmo prepovedi nastopanja že odslužil v 3. krogu.
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 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.

