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Kranj, 13.10.2022 Št.: 9-2022/23 
 

 Z A P I S N I K 

 

9-2022/23. obravnave Disciplinskega sodnika MNZG - Kranj, ki je bila v četrtek, 13. oktobra 2022, in 
na kateri je na podlagi 36. člena Disciplinskega pravilnika NZS (DP NZS) sprejel in izdal naslednja:   
 

S K L E P A 

 

                                     Pokal Pivovarna Union, 2. krog                  12.10.2022                     

 
VISOKO : BRITOF 

 
Igralec ekipe VISOKO št. 3 Jure DOMINKO /80888/ je v bil izključen v 41. minuti tekme zaradi 
prekrška nad nasprotnim igralcem, ki je bil v čisti priložnosti za zadetek, 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/ pokalni tekmi. 

 
Igralec ekipe VISOKO št. 18 Andraž JANHAR /63466/ je bil izključen v 93. minuti tekme zaradi   
udarjanja z nadlaktjo v predel vratu nasprotnega igralca, ki mu je predtem želel preprečiti izvedbo 
prostega udarca, zato se na podlagi določil 5/d., 8/1(d). in 22. člena DP NZS ter v povezavi s točko I.B 
Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, igralcu za ta prekršek izreče kazen: 
prepoved nastopanja na 2 /dveh/ pokalnih tekmah. 
 

Pri izreku kazni je bila v skladu s 17. členom DP NZS upoštevana olajševalna okoliščina, saj se je igralec po 

tekmi opravičil sodniku za storjeni prekršek. 

 
 

 

 

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. 

 
 


