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 Z A P I S N I K 

 

29-2018/19. obravnave Disciplinskega sodnika MNZG-Kranj, ki je bila v torek 28. maja 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, 21. krog                25.5.2019 
 

BRITOF : VELESOVO   

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

 
                                 Gorenjska liga – KADETI, 20. krog                25.5.2019 
 

SAVA KRANJ : BRITOF   

 
V skladu s Tekmovalnimi propozicijami za tekmovanja v organizaciji MNZG-Kranj, igralec kluba, ki je v 
tekočem tekmovalnem letu nastopil za prvo ekipo kadetov v NZS tekmovanju več kot 240 minut, 
nima več pravice nastopati za drugo ekipo v GNL-kadeti. 
 
Na podlagi pregleda vse relevantne dokumentacije (statistika nastopov igralcev ekipe Sava Kranj v 
2.SKL-zahod, dostopna na spletni strani MNZ Ljubljana, ki vodi tekmovanje v 2.SML/SKL-zahod), je 
bilo nedvoumno ugotovljeno, da sta na zgoraj omenjeni tekmi za ekipo Sava Kranj nastopila dva 
igralca, ki presegata kvoto 240 minut nastopanja za prvo ekipo v 2.SKL-zahod (eden izmed njiju je v 
2.SKL-zahod že nastopal 363 minut, drugi pa celo 1467 minut), 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 SAVA KRANJ izreče kazen: 
razveljavitev rezultata tekme SAVA KRANJ : BRITOF. 

 
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 SAVA KRANJ izreče kazen: 
določitev rezultata tekme SAVA KRANJ : BRITOF po uradni dolžnosti 3:0 za ekipo BRITOF. 
 
Poleg zgoraj izrečenih kazni se na podlagi določil 9/1(3)., 16., 18. in 25/1(7). člena DP, NK SAVA 

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 v organizaciji MNZG-

Kranj ne bo storil podobnega ali težjega disciplinskega prekrška. 

 



 
                                1. gorenjska liga - STAREJŠI DEČKI U15, 19. krog   26.5.2019 
 

TRIGLAV DOMPLAN : ŠOBEC LESCE 
 
Zaradi kršitve predpisov MNZG-Kranj in Pravil nogometne igre – trener ekipe TRIGLAV DOMPLAN ni 
upošteval poziva sodnikov, da igralci pravočasno pristopijo k preverjanju identifikacije na podlagi 
športnih izkaznic, tako da se je tekma pričela z zamudo, se na podlagi določil 9/1(2). in 18. 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. 
 


