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Kranj, 6.10.2021

Št.: 7-2021/22

ZAPISNIK
7-2021/22. obravnave Disciplinskega sodnika MNZG-Kranj, ki je bila v sredo, 6. oktobra 2021 in na
kateri je na podlagi 36. člena Disciplinskega pravilnika NZS (DP NZS) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Gorenjska liga – ČLANI, 6. krog

2.10.2021

SIJ ACRONI JESENICE : PREDDVOR

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe PREDDVOR - na tekmi so prejeli 5 rumenih kartonov,
se na podlagi določil 4/1(l)., 8/4(c). in 10/4. člena DP NZS, ŠD PREDDVOR izreče:
denarna kazen v višini 50 /petdeset evrov/.
KRANJSKA GORA : KONDOR GODEŠIČ

Igralec ekipe KRANJSKA GORA št. 14 Blaž LAHAJNAR /63609/ je bil izključen v 55. minuti tekme
zaradi prekrška nad nasprotnim igralcem, ki je bil v čisti priložnosti za doseganje zadetka, zato se na
podlagi določil 5/b., 8/1(d). in 22. člena DP NZS ter v povezavi s točko I.G.1 Disciplinske politike
organov vodenja tekmovanj, igralcu za ta prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
ZARICA KRANJ : VISOKO

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe ZARICA KRANJ - na tekmi so prejeli 5 rumenih in rdeči
karton, se na podlagi določil 4/1(l)., 8/4(c). in 10/4. člena DP NZS, NK KRANJ izreče:
denarna kazen v višini 60 /šestdeset evrov/.
Igralec ekipe ZARICA KRANJ št. 21 Nik ANŽIČ /88175/ je v 43. 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.
Gorenjska liga – KADETI, 7. krog

2.10.2021

VISOKO : ZARICA KRANJ

Igralec ekipe ZARICA KRANJ št. 5 Urban HUDOVERNIK /99690/ je bil izključen v 39. minuti tekme
zaradi prekrška nad nasprotnim igralcem, ki je bil v čisti priložnosti za doseganje zadetka, zato se na
podlagi določil 5/b., 8/1(d). in 22. člena DP NZS ter v povezavi s točko I.G.1 Disciplinske politike
organov vodenja tekmovanj, igralcu za ta prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.

Igralec ekipe ZARICA KRANJ št. 18 Ernan ĆORALIĆ /216434/ je bil izključen v 62. minuti tekme zaradi
igranja z roko, s čimer je preprečil čisto priložnost za doseganje zadetka, zato se na podlagi določil
5/b., 8/1(d). in 22. člena DP NZS ter v povezavi s točko I.G.1 Disciplinske politike organov vodenja
tekmovanj, igralcu za ta prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
Gorenjska liga – STAREJŠI DEČKI U15, 7. krog

3.10.2021

NIKO ŽELEZNIKI : TRŽIČ 2012

Uradne prvenstvene tekme med zgoraj navedenima ekipama ni bilo možno odigrati, saj je ekipa
TRŽIČ 2012 prispela na prizorišče s športno opremo v enaki barvni kombinaciji kot jo ima oprema, ki
jo je domača ekipa uradno prijavila pred pričetkom tekmovalnega leta 2021/22 in jo tudi imela
pripravljeno za uporabo na omenjeni tekmi. Zato se na podlagi določil 4/1(d). in 8/4(j). ter v povezavi
z 11/4. členom DP NZS in 53/3. členom Tekmovalnega pravilnika NZS, NK TRŽIČ 2012 izreče kazen:
določitev rezultata tekme NIKO ŽELEZNIKI : TRŽIČ 2012 po uradni dolžnosti 3:0 za ekipo NIKO ŽELEZNIKI.
Poleg izrečene kazni določitve rezultata po uradni dolžnosti se na podlagi določil 4/1(h)., 8/4(c). in
8/5. člena DP NZS, NK TRŽIČ 2012 izreče:
denarna kazen v višini 200 € /dvesto evrov/.
Pri izreku denarne kazni je bila v skladu s 17. členom DP NZS upoštevana oteževalna okoliščina, saj gre v danem
primeru za izrazito malomarnost odgovornih oseb NK TRŽIČ 2012, ki kljub jasnemu protokolu glede športne
opreme in izrecnemu opozorilu, poslanemu vsem klubom s strani vodje tekmovanj MNZG-Kranj (23.9.2021),
niso storile ničesar (npr. vzpostavitev pravočasne komunikacije z domačim klubom), da do opisanega zapleta in
posledic ne bi prišlo.

Mlajši dečki U13 - rdeča skupina, zaostala tekma 7. kroga

5.10.2021

ŠENČUR : TRIGLAV MERKUR

Igralec ekipe TRIGLAV MERKUR št. 15 Tarik BRONJA /208508/ je v 60. 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.
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.

