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 Z A P I S N I K 

 

25-2018/19. obravnave Disciplinskega sodnika MNZG-Kranj, ki je bila v petek, 10. maja 2019 in na 
kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika NZS (DP NZS) sprejel in izdal naslednja 

 

S K L E P A  
  

                                2. gorenjska liga - STAREJŠI DEČKI U15, 17. krog   9.5.2019 
 

ŠKOFJA LOKA-MEDVODE U14 : TRIGLAV DOMPLAN-beli 

 
Zaradi slabe organizacije tekme – klub domačin ni zagotovil garderob sodnikom, prav tako pa ni 
deloval tiskalnik, se na podlagi določil 9/1(3)., 16., 18. in 25/1(5). člena DP in ob upoštevanju dejstva, 
da je bil klub na pomanjkljivosti v zvezi z organizacijo tekme že izrecno opozorjen, NK ŠKOFJA LOKA 
izreče: 
 

denarna kazen v višini 100 € /sto evrov/, ki se pogojno odloži in se ne bo izvršila, če kaznovani klub 
v tekmovalnem letu 2018/19 v uradnih tekmovanjih MNZG-Kranj ne bo storil podobnega ali 
težjega prekrška v zvezi z organizacijo tekme. 
 
Zaradi kršitve predpisov MNZG-Kranj - NK TRIGLAV KRANJ za pet igralcev ni pravočasno posredoval 
podatkov o njihovem nastopu za ekipo TRIGLAV DOMPLAN-beli, ki je druga ekipa kluba v istem 
tekmovanju, zato jih ni bilo možno vpisati v zapisnik o tekmi -, se na podlagi določil 9/1(2)., 18. in 
25/1(7). člena DP, NK TRIGLAV KRANJ izreče: 
ukor. 

 

 
 

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. 
 


