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Kranj, 5.10.2022

Št.: 7-2022/23

ZAPISNIK
7-2022/23. obravnave Disciplinskega sodnika MNZG - Kranj, ki je bila v sredo, 5. oktobra 2022, in na
kateri je na podlagi 36. člena Disciplinskega pravilnika NZS (DP NZS) sprejel in izdal naslednje:

SKLEPE
Gorenjska liga - ČLANI, 6. krog

1.10.2022

NAKLO : BITNJE

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe ekipe NAKLO - na tekmi so prejeli 3 rumene
in 2 rdeča kartona, z rumenim kartonom je bil opomnjen trener ekipe, izključen pa njen predstavnik se na podlagi določil 4/1(l)., 8/4(c). in 10/4. člena DP NZS, NK NAKLO izreče:
denarna kazen v višini 70 € /sedemdeset evrov/.
Igralec ekipe NAKLO št. 11 Miha MAJNIK /83258/ je v 88. 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.
Igralec ekipe NAKLO št. 15 Miha PROSEN /80132/ je bil izključen neposredno po koncu tekme, saj je
na igrišču pristopil tik do sodnika in mu, kljub opozorilu naj se umakne, grozil, po izključitvi pa je
nadaljeval z žaljenjem, zato se na podlagi določil 5/e., 8/1(d). in 22. člena DP NZS ter v povezavi s
točkama I.E in H Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, igralcu za navedena prekrška izreče
enotna kazen:
prepoved nastopanja na /5/ petih prvenstvenih tekmah.
Izključenemu igralcu je bila izrečena kazen prepovedi nastopanja na treh tekmah zaradi izključitve, dodatni
dve tekmi prepovedi pa je igralec dobil zaradi žaljenja sodnika po njej.

Predstavnik ekipe NAKLO Ognjen ŠINIK je bil izključen v 92. minuti tekme zaradi žaljenja sodnika,
zato se na podlagi določil 6/a., 8/1(f). in 22. člena DP NZS ter v povezavi s točkama I.E in II Disciplinske
politike organov vodenja tekmovanj, predstavniku ekipe za ta prekršek izreče kazen:
prepoved dostopa do garderob in tehničnega prostora na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah.
PREDDVOR : ZARICA KRANJ

Igralec ekipe ZARICA KRANJ št. 14 Benjamin SAMARDŽIĆ /89416/ je bil izključen v 93. 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, igralcu za ta prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
Pri izreku kazni je bila v skladu s 17. členom DP NZS upoštevana olajševalna okoliščina, saj se je igralec po
končani tekmi opravičil sodnici za svoje nešportno vedenje.

POLET : SIJ ACRONI JESENICE

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe SIJ ACRONI JESENICE - na tekmi so prejeli 3 rumene in
2 rdeča kartona - se na podlagi določil 4/1(l)., 8/4(c). in 10/4. člena DP NZS, ŠD JESENICE izreče:
denarna kazen v višini 50 € /petdeset evrov/.
Igralec ekipe SIJ ACRONI JESENICE št. 44 Armin KUKAVICA /35176/ je v 85. minuti tekme prejel drugi
rumeni karton zaradi ugovarjanja in bil posledično izključen, ob zapuščanju ograjenega dela igrišča pa
je še naprej nešportno komentiral sojenje, 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.3 in H Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, igralcu
za navedena prekrška izreče kazen:
prepoved nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih (pokalnih) tekmah.
Izključenemu igralcu je bila izrečena ena tekma prepovedi nastopanja zaradi izključitve, dodatno tekmo
prepovedi pa je prejel zaradi nešportnega vedenja ob zapuščanju igrišča.

Igralec ekipe SIJ ACRONI JESENICE št. 6 Armin JAHIĆ /216181/ je bil izključen v 85. minuti tekme
zaradi nešportnega fizičnega kontakta s sodnikom ob agresivnem protestiranju zoper njegovo
odločitev, po izključitvi pa je dlje časa nadaljeval z skrajno nešportnim vedenjem in izražanjem
agresivnosti ter 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.
Disciplinski sodnik na podlagi prejetih izjav uradnih oseb ugotavlja, da je v aktu agresivnega
protestiranja sicer prišlo tudi do fizičnega kontakta s sodnikom, a ne na način, ki bi bil kvalifikatoren
element tistih disciplinskih prekrškov iz točk I.F Disciplinske politike vodenja tekmovanj, za katere so
predvidene daljše časovne kazni prepovedi nastopanja, npr. za eno leto ali več, ampak se umešča v
okvir točke I.E, ki opredeljuje žalitve, grožnje in nešportno vedenje do sodnikov. Za tovrstne kršitve iz
omenjene točke je predvidena najnižja kazen v obliki prepovedi nastopanja na treh tekmah, a je
disciplinski sodnik prepričan, da je teža prekrška, ki se kaže v poskusu ogrožanja in degradacije
sodnikove avtoritete, takšna, da je za dosego kaznovalno preventivnega učinka potrebno določiti
sorazmerno višjo kazen. Zato se igralcu za navedeni prekršek, ki je privedel do izključitve, izreče
kazen prepovedi nastopanja na šestih tekmah. Glede na to, da je igralec po izključitvi nadaljeval z
nešportnim vedenjem v obliki dlje časa trajajočih in z veliko mero agresivnosti izraženih groženj
sodniku, se, sorazmerno s predvidenimi sankcijami iz točke I.E že omenjene disciplinske politike,
igralcu izreče dodatna kazen prepovedi nastopanja na šestih tekmah.
Upoštevajoč navedeno obrazložitev, se v skladu z določili 5/d., 5/e., 8/1(d)., 9/1. in 22. člena DP NZS
ter v povezavi s točkama I.E in H Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, igralcu za navedene
prekrške izreče enotna kazen:
prepoved nastopanja na 12 /dvanajstih/ prvenstvenih (pokalnih) tekmah.
Gorenjska liga - STAREJŠI DEČKI U15, 7. krog

2.10.2022

ZARICA KRANJ : BOHINJ-BLED

Igralec ekipe BOHINJ-BLED št. 8 Luka FAJAN /204891/ je bil izključen v 63. minuti tekme zaradi
nasilnega štarta s podplatom v nogo 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 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah.
Pri izreku kazni je bila v skladu s 17. členom DP NZS upoštevana olajševalna okoliščina, saj je igralec
v pisni izjavi obžaloval storjeni prekršek in se zanj tudi opravičil.

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.

