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 Z A P I S N I K 
 

19-2018/19. obravnave Disciplinskega sodnika MNZG-Kranj, ki je bila v sredo, 10. aprila 2019 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, 13. krog                6.4.2019 
 

ŠOBEC LESCE : PREDDVOR 
 

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

 

                                 Gorenjska liga – MLADINCI, 12. krog                7.4.2019 
 

BLED-NAKLO : ŽIRI  
 

Igralec ekipe ŽIRI št. 11 Tjaš ŠIFRAR /83799/ je v 44. minuti tekme prejel drugi rumeni karton zaradi 
odrivanja nasprotnika in bil posledično izključen, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1). in 20. 
člena DP NZS ter v povezavi s točko I.G.2  Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja 
lig NZS in upoštevajoč predkaznovanost (Glej Zapisnik 10-2018/19. seje DS MNZG-Kranj), igralcu za ta 
prekršek izreče kazen: 
prepoved nastopanja na 2 /dveh/ nogometnih tekmah. 
 
 

                                 Gorenjska liga – KADETI, 12. krog                6.4.2019 
 

ŠOBEC LESCE : ZARICA KRANJ  
 

Igralec ekipe ZARICA KRANJ št. 7 Valdrin MEHANI /88613/ je bil izključen v 82. minuti tekme zaradi 
pljuvanja nasprotnega igralca v predel vratu, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1). in 20. člena 
DP NZS ter v povezavi s točko I.D.1 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig 
NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen: 
prepoved nastopanja na 4 /štirih/ nogometnih tekmah. 

 
 1. gorenjska liga – STAREJŠI DEČKI U15, 11. krog  3.4.2019 

 
   SIJ ACRONI JESENICE : TRIGLAV DOMPLAN  

 
ŠD JESENICE je organizatorju tekmovanja pravočasno, s priporočeno pošto, posredovalo pritožbo na 
tekmo 11. kroga 2.GNL-starejši dečki U15 med ekipama SIJ ACRONI JESENICE in TRIGLAV DOMPLAN, 
ki je bila odigrana v sredo, 3.4.2019 na Jesenicah, zaradi domnevnega nastopa dveh igralcev za ekipo 
Triglav Domplan, ki naj te pravice ne bi imela. 
 



Na podlagi pregleda vse relevantne dokumentacije (zapisnik tekme 11. kroga 2.GNL-starejši dečki 
U15 med ekipama SIJ Acroni Jesenice in Triglav Domplan z dne 3.4.2019, zapisnik tekme Lige U15-
zahod v prvenstvu pod okriljem NZS med ekipama Dren Vrhnika in Triglav Kranj z dne 30.3.2019, ter 
Tekmovalne propozicije za tekmovanja v organizaciji MNZG-Kranj) je bilo nedvoumno ugotovljeno, 
da sta dva igralca, ki sta nastopila za ekipo Triglav Domplan na tekmi 11. kroga 1.GNL-starejši dečki 
U15, nastopila tudi v začetni postavi ekipe Triglav Kranj na tekmi Lige U15-zahod v prvenstvu pod 
okriljem NZS, ki je bila štiri dni prej, s čimer je bil kršen 6. člen Tekmovalnih propozicij za tekmovanja 
v organizaciji MNZG-Kranj, ki določa pogoje nastopanja igralcev za ekipo v MNZ tekmovanju, če 
igralci nastopajo tudi za ekipo istega kluba v prvenstvu pod okriljem NZS. 
 
Upoštevajoč navedeno, se zaradi nastopa dveh igralcev, ki te pravice nista imela, na podlagi določil 
9/3(5)., 25/1(12)., 26/1. ter v povezavi z 12a/2. členom DP, NK TRIGLAV KRANJ izreče kazen: 
razveljavitev rezultata tekme SIJ ACRONI JESENICE : TRIGLAV DOMPLAN. 
 
Poleg razveljavitve rezultata tekme se na podlagi določil 9/3(7). in 25/1(12). ter v povezavi z 12a/3. 
in 12a/4. členom DP, NK TRIGLAV KRANJ izreče kazen: 
določitev rezultata tekme SIJ ACRONI JESENICE : TRIGLAV DOMPLAN po uradni dolžnosti 3:0 za 
ekipo SIJ ACRONI JESENICE. 
 
Poleg zgoraj izrečenih kazni se na podlagi določil 9/1(3)., 16., 18. in 25/1(7). člena DP, NK TRIGLAV 
KRANJ izreče: 
 

denarna kazen v višini 200 € /z besedo: dvesto evrov/, ki se pogojno odloži in se ne bo izvršila, če 
kaznovani klub v tekmovalnem letu 2018/19 v vseh uradnih tekmovanjih starejših dečkov U15 v 
organizaciji MNZG-Kranj ne bo storil podobnega ali težjega disciplinskega prekrška. 
 
 
 

                                2. GNL – STAREJŠI DEČKI U15, 12. krog              2.4.2019 
 

BLED-BOHINJ : TRIGLAV DOMPLAN-bordo  
 

Zaradi kršitve predpisov MNZG-Kranj - ekipo TRIGLAV DOMPLAN-bordo je na tekmi vodil trener brez 
urejene licence za tekmovalno leto 2018/19, se na podlagi določil 9/1(3)., 16., 18. in 25/1(7). člena 
DP, NK TRIGLAV KRANJ 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 2018/19 v vseh uradnih tekmovanjih starejših dečkov U15 v 
organizaciji MNZG-Kranj ne bo storil podobnega ali težjega disciplinskega prekrška. 
 
Trener ekipe TRIGLAV DOMPLAN-bordo Miha PUŠAVEC je vodil ekipo brez urejene licence za 
tekmovalno leto 2018/19, 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 2018/19 uredil. 
 
 

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. 
 


