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Kranj, 18.5.2021 Št.: 19-2021/22 

 

 Z A P I S N I K 

 

19-2021/22. obravnave Disciplinskega sodnika MNZG-Kranj, ki je bila v sredo, 18. maja 2022 in na 
kateri je na podlagi 36. člena Disciplinskega pravilnika NZS (DP NZS) sprejel in izdal naslednje: 
 

S K L E P E  
  

 Gorenjska liga – ČLANI, 18. krog    14.5.2022 
 

KONDOR GODEŠIČ : POLET 

 
Zaradi pomanjkljive organizacije tekme - domači klub ni zagotovil nikogar za pisanje zapisnika v 
sistemu Regista, se na podlagi določil 4/1(e). in 8/4(c). člena DP NZS in ob upoštevanju 
predkaznovanosti (glej Zapisnik DS MNZG-Kranj št. 8-2021/22), NK ŠKOFJA LOKA izreče: 
denarna kazen v višini 75 € /petinsedemdeset evrov/. 

 
 Gorenjska liga – MLADINCI, 18. krog    15.5.2022 
 

NIKO ŽELEZNIKI : SIJ ACRONI JESENICE 
 

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe ekipe SIJ ARONI JESENICE – igralci so na 
tekmi prejeli 4 rumene kartone, opomnjen pa je bil tudi trener ekipe, se na podlagi določil 4/1(e). in 
8/4(c). člena DP NZS, ŠD JESENICE izreče: 
denarna kazen v višini 50 € /petdeset evrov/. 
 
 MLAJŠI DEČKI U12 - modra skupina 6. krog   14.5.2022 
 

ŠKOFJA LOKA : SAVA KRANJ 
 

Trener ekipe SAVA KRANJ Alan GNJATOVIĆ je bil izključen v 55. minuti tekme zaradi nedovoljenega 
vstopa na igrišče in žaljenja sodnika, po končani tekmi pa je grozil in domnevno napadel trenerja 
domače ekipe, ki mu je očital nešportno vedenje, zato je Disciplinski sodnik MNZG-Kranj zoper 
trenerja ekipe Sava Kranj na podlagi 32/1(1). člena DP NZS uvedel disciplinski postopek. V skladu z 
določili 19/1. in 19/2. člena DP NZS se do izreka dokončnega sklepa o kazni, trenerju Alanu 
GNJATOVIČU izreče: 
suspenz. 
 
PRAVNI POUK: 
 

Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba v roku 3 dni od vročitve 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. 


