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 Z A P I S N I K 

 

16-2021/22. obravnave Disciplinskega sodnika MNZG-Kranj, ki je bila v sredo, 20. 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, 14. krog    16.4.2022 
 

POLET : PREDDVOR  

 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe PREDDVOR - na tekmi so prejeli 8 rumenih in 3 rdeče 
kartone, se na podlagi določil 4/1(l)., 8/4(c). in 10/4. člena DP NZS, ŠD PREDDVOR izreče: 
denarna kazen v višini 110 € /sto deset evrov/. 
 

Igralec ekipe PREDDVOR št. 80 Matic OKORN /53730/ je v 88. minuti tekme prejel drugi rumeni 
karton zaradi odrivanja nasprotnega igralca in bil posledično izključen, ograjeni del igrišča pa je 
zapustil nešportno, saj je protestno brcnil bidone, 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 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah. 
 

Izključenemu igralcu je bila izrečena ena tekma prepovedi nastopanja zaradi izključitve, ena pa zaradi 
nešportnega vedenja ob zapuščanju igrišča.  
 

Vratar ekipe PREDDVOR št. 12 Bojan BUZADŽIJA /51346/ je v 88. minuti tekme prejel drugi rumeni 
karton zaradi odrivanja nasprotnega igralca 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, vratarju za ta prekršek izreče kazen: 
prepoved nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi. 
 

Igralec ekipe PREDDVOR št. 5 Max RESNIK /54174/ 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. 
 

 GNL-mladinci, 14.krog       17.4.2022 

 
ŠKOFJA LOKA-MEDVODE : SIJ ACRONI JESENICE 

   
Prvenstvena tekma med zgoraj navedenima ekipama ni bila odigrana, saj je trener ekipe SIJ ACRONI 
JESENICE sporočil vodji tekmovanj MNZG-Kranj, da tekmo odpoveduje, ker v delegiranemu terminu 
ne more zagotoviti zadostnega števila igralcev. 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 JESENICE izreče 
kazen: 
določitev rezultata tekme ŠKOFJA LOKA-MEDVODE : SIJ ACRONI JESENICE po uradni dolžnosti 3:0  
za ekipo ŠKOFJA LOKA-MEDVODE. 

 

Poleg izrečene kazni določitve rezultata po uradni dolžnosti se na podlagi določil 4/1(b). in 8/4(c) 
člena DP NZS, ŠD JESENICE izreče: 
denarna kazen v višini 100 € /sto evrov/. 

 

Pri izreku denarne kazni je bila upoštevana olajševalna okoliščina, saj je trener ekipe SIJ Acroni Jesenice o 
odpovedi tekme in razlogih zanjo obvestil vodjo tekmovanj MNZG-Kranj, ki je o tem lahko še pravočasno 
seznanil sodnike in nasprotno ekipo. 

 

                                   GNL – starejši dečki U15, 15. krog                  14.4.2022 
 

ZARICA KRANJ : ŠKOFJA LOKA-MEDVODE U14 

   
Igralec ekipe ZARICA KRANJ št. 13 Val JENKO /206918/ je v 73. 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 in ob 
upoštevanju predkaznovanosti (glej zapisnik DS MNZG-Kranj št. 2-2021/22), igralcu za ta prekršek 
izreče kazen: 
prepoved nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah. 
 

Igralec je eno tekmo že odslužil v 16.krogu GNL-starejši dečki U15. 

 
 
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. 


