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Kranj, 12.9.2017 Št.: 3-2017/18 

 

 Z A P I S N I K 
 

3-2017/18. obravnave Disciplinskega sodnika MNZG-Kranj, ki je bila v torek, 12. septembra 2017, in 
na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika NZS (DP NZS) sprejel in izdal naslednje    

 
S K L E P E  

 
 Gorenjska liga – ČLANI, 2. krog 9.9.2017 
 

VELESOVO : BRITOF 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe VELESOVO - na tekmi so prejeli 6 rumenih kartonov, 
se na podlagi določil 9/1(3)., 25/1(11). in 26/1. člena DP NZS, NK VELESOVO izreče: 
denarna kazen v višini 30 € /trideset evrov/.  
 

NIKO ŽELEZNIKI : NAKLO 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NAKLO - na tekmi so prejeli 5 rumenih kartonov, se na 
podlagi določil 9/1(3)., 25/1(11). in 26/1. člena DP NZS, NK NAKLO izreče: 
denarna kazen v višini 25 € /petindvajset evrov/.  
 

KONDOR GODEŠIČ : PREDDVOR 
 
Zaradi kršitve predpisov MNZG-Kranj - ekipo KONDOR GODEŠIČ je na tekmi vodil trener brez urejene 
licence za tekmovalno leto 2017/18, se na podlagi določil 9/1(3)., 16., 18. in 25/1(7). člena DP člena 
DP, NK KONDOR GODEŠIČ izreče: 
denarna kazen v višini 50 € /z besedo: petdeset evrov/, ki se pogojno odloži in se ne bo izvršila, če 
kaznovani klub v tekmovalnem letu 2017/18 v uradnih tekmovanjih članov ne bo storil podobnega 
ali težjega disciplinskega prekrška. 
 
Trener ekipe KONDOR GODEŠIČ Tadej AVGUŠTIN je vodil ekipo brez urejene licence za tekmovalno 
leto 2017/18, zato se na podlagi določil 9/2(5). in 24/1. člena DP NZS, trenerju ekipe izreče kazen: 
prepoved opravljanja funkcije trenerja na vseh tekmah pod okriljem MNZG-Kranj, dokler ne 
dokaže, da je licenco za tekmovalno leto 2017/18 uredil. 
 
 
     Gorenjska liga – KADETI, 2. krog 9.9.2017 
 

NAKLO-TRŽIČ : VISOKO-PREDDVOR 
 

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NAKLO-TRŽIČ - na tekmi so prejeli 5 rumenih kartonov, 
se na podlagi določil 9/1(1)., 25/1(11). in 26/1. člena DP NZS ter upoštevajoč predkaznovanost (glej 
Zapisnik 1-2017/18. seje DS MNZG-Kranj), NK NAKLO izreče: 
denarna kazen v višini 25 € /petindvajset evrov/.  

 
 



 1. gorenjska liga – STAREJŠI DEČKI U15, 2. krog 10.9.2017 

 
ŠKOFJA LOKA-MEDVODE : BRITOF 

 

Zaradi pomanjkljive organizacije tekme – klub domačin ni zagotovil delujočega tiskalnika, se na podlagi 
določil 9/1(1)., 18. in 25/1(5). člena DP NZS, NK ŠKOFJA LOKA izreče kazen: 
opozorilo. 

 
 OSTALE DISCIPLINSKE KAZNI  
 
Disciplinski sodnik MNZG-Kranj je prejel prijavo vodje tekmovanj MNZG-Kranj, da je NK KRANJ, ki je 
prvotno prijavil ekipo ZARICA KRANJ U10 v tekmovanje starejših cicibanov v sezoni 2017/18, po že 
pretečenih rokih, v katerih je bilo še možno odjaviti ekipo in objavljenem razporedu, tik pred 
začetkom tekmovanja, omenjeno ekipo odjavil. Zato se na podlagi določil 9/1(3). in 25/1(2). člena 
DP NZS, NK KRANJ izreče: 
denarna kazen v višini 100 € /sto evrov/. 

    
 
 

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 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. 


