
 

Medobčinska nogometna zveza 
Gorenjske - Kranj 

Planina 3, p.p. 174; 4000 Kranj 
                           e-pošta: tekmovanja@mnzgkranj.si; info@mnzgkranj.si 

spletna stran: www.mnzgkranj.si 

   

Kranj, 10.5.2021 Št.: 18-2021/22 

 

 

 Z A P I S N I K 

 

18-2021/22. obravnave Disciplinskega sodnika MNZG-Kranj, ki je bila v torek, 10. maja 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, 17. krog    7.5.2022 
 

VISOKO : VELESOVO-CERKLJE  

 

Igralec ekipe VISOKO št. 3 Jure DOMINKO /80888/ je v 89. 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 VELESOVO-CERKLJE št. 8 Mitja NOVAK /59920/ je v 73. minuti tekme prejel drugi 
rumeni karton zaradi ugovarjanja 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 : ZARICA KRANJ  

 

Pomočnik trenerja ekipe ZARICA KRANJ Robert PETERNELJ je v 73. minuti tekme prejel drugi rumeni 
karton zaradi nešportnega vedenja na klopi za rezervne igralce in uradne osebe in bil posledično 
izključen, zato se na podlagi določil 6/c., 8/1(f). in 22. člena DP NZS ter v povezavi s točko I.G.2 
Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, pomočniku trenerja ekipe za navedeni prekršek 
izreče kazen: 
prepoved dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na 1 /eni/ prvenstveni tekmi. 
 

         MLAJŠI DEČKI U13 - zelena skupina, zaostala tekma 3. kroga    25.4.2022 
 

ZARICA KRANJ : SAVA KRANJ 

 

Na podlagi prijave ekipe SAVA KRANJ in preverjanja vseh relevantnih dejstev s strani Vodje 
tekmovanj MNZG-Kranj je bilo nedvoumno ugotovljeno, da je za ekipo ZARICA KRANJ nastopil igralec, 
ki te pravice ni imel. Zato se na podlagi določil 4/1(m)., 8/4(i)., 10/4. ter v povezavi z 11/2. členom 
DP, NK KRANJ izreče kazen: 
razveljavitev rezultata tekme ZARICA KRANJ : SAVA KRANJ. 
 



Poleg razveljavitve rezultata tekme se na podlagi določil 4/1(m)., 8/4(j)., ter v povezavi z 11/3. in 
11/4. členom DP, NK KRANJ izreče kazen: 
določitev rezultata tekme ZARICA KRANJ : SAVA KRANJ po uradni dolžnosti 3:0 za ekipo SAVA 
KRANJ. 
 
Poleg že navedenih kazni se na podlagi določil 4/1(h)., 8/1(c). in 15. člena DP, NK KRANJ 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 nobenem izmed uradnih tekmovanj v organizaciji 
MNZG-Kranj ne bo storil podobnega ali težjega disciplinskega prekrška. 

 

Pri izreku pogojne kazni je disciplinski sodnik v skladu s 17. členom DP NZS upošteval olajševalne okoliščine, 
saj je klub takoj priznal storjeno napako, navedel razloge zanjo in se tudi opravičil. 
 
 

 OSTALE DISCIPLINSKE KAZNI  
 

Sodnik Luka PERIĆ je neopravičeno izostal s tekme 18.kroga GNL-starejši dečki U15 med ekipama 
ŠOBEC LESCE in ZARICA KRANJ, na katero je bil uradno delegiran, s čimer je kršil predpise MNZG-
Kranj, zato se na podlagi določil 6/l., 8/1(h). in v povezavi s 7. členom DP NZS, sodniku izreče kazen: 
prepoved sojenja na vseh tekmah v 2 /dveh/ tekmovalnih krogih. 
 
 
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. 


