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Številka: 2010/2015 
Datum: 6. 10. 2015 

 
 
 

Z A P I S N I K  
 
 

10. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 6. 10. 2015 v prostorih MNZ Ljubljana, Pod hribom 55, 
1000 Ljubljana. 
 

Regionalna ljubljanska liga   5. krog 

 

Izključenemu igralcu Vujanovič Nikola (NK Cockta Kresnice), ki je zaradi igranja z roko prejel 

drugi rumeni karton in posledično rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 

19/1 ter členom 10. DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi.  

Izključenemu igralcu Reiner Jan (NK Arne Tabor 69), ki je storil prekršek v čisti situaciji za 

dosego zadetka in zato prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1 

ter členom 10. DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 

Izključenemu igralcu Kočevar Jure (NK Jevnica), ki je storil prekršek v čisti situaciji za dosego 

zadetka in zato prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1 ter členom 

10. DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ENA (1). Pri izreku se je upoštevala igralčeva pisna 

izjava. 

Dne 26. 9. 2015 je bila odigrana tekma med ekipama NK Ihan – NK Bela Krajina, na kateri je bil 

v 63. minuti zaradi žalitve drugega sodnika izključen Milić Dorin (NK Ihan). Igralec je nešportno 

zapustil igrišče, v nadaljevanju je nadaljeval z žaljenjem sodnika, katerega je tudi pljunil in mu 

v glavo vrgel majico. Z žalitvami je nadaljeval tudi, ko so sodniki zapustili igrišče. Zato se igralcu 

na podlagi 9/2-3 člena in v zvezi s 19/1-1, 6 člena, 10/1 člena DP NZS ter E/1 Splošna navodila 

NZS – Disciplinska politika organov vodenja lig NZS, izreka disciplinski ukrep »prepoved 

nastopanja za dobo OSMIH (8) mesecev« Pri izreku kazni se je upoštevala igralčeva 

predkaznovanost. Kazen mu začne teči 6. 10. 2015 in se mu izteče  5. 6. 2016. 
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MNZ liga  5. krog 

Izključenemu igralcu Jura Jure (NK Dol), ki je grobo žalil sodnika in posledično prejel rdeč 

karton, se na podlagi 9/2-3 in v zvezi z členom 19/1-1 DP NZS, izreka prepoved nastopanja na 

TREH (3) tekmah.  

Izključenemu igralcu Košmerl Grega (NK Dol), ki je zaradi udarjanja nasprotnega igralca z roko 

v predel telesa prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1 -4 DP NZS, 

izreka prepoved nastopanja na TREH (3) tekmah. 

Izključenemu igralcu Kumer Andraž (ŠD Vir), ki je zaradi simuliranja prejel drug rumeni karton 

in posledično rdeč karton, se na podlagi 9/2-3 in v zvezi z členom 19/1 DP NZS, izreka prepoved 

nastopanja na DVEH (2) tekmah. Pri izreku se je upoštevala igralčeva predkaznovanost.   

 

1. Mladinska liga  5. krog 

Izključenemu igralcu Ljubijankić Mirza (NK Komenda Kamnik), ki je grobo žalil sodnika in 

posledično prejel rdeč karton, se na podlagi 9/2-3 in v zvezi z členom 19/1-1 DP NZS, izreka 

prepoved nastopanja na DVEH (2) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava igralca. 

Izključenemu igralcu Toba Catalin (NK Šmartno), ki je zaradi brezobzirne igre prejel drug 

rumeni karton in posledično rdeč karton, se na podlagi 9/2-3 in v zvezi z členom 19/1 DP NZS, 

izreka prepoved nastopanja na DVEH (2) tekmah. Pri izreku se je upoštevala igralčeva 

predkaznovanost.   

Izključenemu igralcu Kastelic Denis (NK Bela Krajina Kolpa), ki je zaradi brezobzirne igre prejel 

drug rumeni karton in posledično rdeč karton, se na podlagi 9/2-3 in v zvezi z členom 19/1 DP 

NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 

 

2. Mladinska liga 5. krog 

Izključenemu igralcu Černivec Blaž (ND Črnuče), ki je prejel drug rumeni karton in posledično 

rdeč karton ter ob izključitvi žalil sodnika, se na podlagi 9/2-3 in v zvezi z členom 19/1 DP NZS, 

izreka prepoved nastopanja na ŠTIRIH (4) tekmah. 

Izključenemu igralcu Šepetavc Jan (NK Litija), ki je zaradi spotikanja prejel drug rumeni karton 

in posledično rdeč karton, se na podlagi 9/2-3 in v zvezi z členom 19/1 DP NZS, izreka prepoved 

nastopanja na ENI (1) tekmi. 

 

1. Liga starejši dečki  5. krog 

Izključenemu igralcu Godec Gal (NK Litija Rudar Trbovlje), ki je storil prekršek v čisti situaciji za 

dosego zadetka in zato prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1 

ter členom 10. DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 
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Izključenemu igralcu Smiljanić Mateo (ŠD NK Kolpa Bela Krajina), ki je zaradi brezobzirne igre 

prejel drug rumeni karton in posledično rdeč karton, se na podlagi 9/2-3 in v zvezi z členom 

19/1 DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 

Izključenemu igralcu Kancilija Marcel Pavel (ŠD Roltek Dob), ki je zaradi prekrška nad vratarjem 

prejel drug rumeni karton in posledično rdeč karton, se na podlagi 9/2-3 in v zvezi z členom 

19/1 DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 

Izključenemu igralcu Beganović Nail (ND Slovan A), ki je zaradi ugovarjanja prejel drug rumeni 

karton in posledično rdeč karton, se na podlagi 9/2-3 in v zvezi z členom 19/1 DP NZS, izreka 

prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 

 

2.Liga starejši dečki  5. krog 

Izključenemu igralcu Raković Dino (ŠD NK Olimpija Ljubljana), ki je storil prekršek v čisti situaciji 

za dosego zadetka in zato prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1 

ter členom 10. DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 

 

3. Liga starejši dečki  5. krog 

Izključenemu igralcu Fanaj Admir (NK ŠD Hermes Ljubljana), ki je zaradi nešportnega 

obnašanja prejel drug rumeni karton in posledično rdeč karton, se na podlagi 9/2-3 in v zvezi 

z členom 19/1 DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 

 

2. Liga mlajši dečki 5. krog 

Ekipi NK Ivančna Gorica, ki je na tekmi odigrani dne 27. 9. 2015 z ekipo NK Komenda ni vodil 

trener, se na podlagi člena 9/1-3 DP NZS in v zvezi s členom 45/13 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana, 

izreka denarna kazen v višini 60 €.  

 

Mlajši dečki U-12 5. krog 

Ekipi NK Svoboda Kisovec, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 30. 9. 2015 z ekipo NK 

Zagorje, se na podlagi člena 9/1-3 DP NZS in v zvezi s členom 45/2 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana, 

izreka denarna kazen v višini 20 €. 

  

CICIBANI U-10 skupina B  4. krog 

Ekipi NK Jezero Medvode, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 1. 10. 2015 z ekipo NK 

Labys Mengo 28, se na podlagi člena 9/1-3 DP NZS in v zvezi s členom 45/2 TPZTE v ligah MNZ 

Ljubljana, izreka denarna kazen v višini 20 €. 
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CICIBANI U-11  4. krog 

Ekipi ŠD Vir, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 30. 9. 2015 z ekipo ND Domžale, se 

na podlagi člena 9/1-3 DP NZS in v zvezi s členom 45/2 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana, izreka 

denarna kazen v višini 20 €. 

 

OPOZORILO 

VSE KLUBE PONOVNO OPOZARJAMO, DA PRI POŠILJANJU SKENIRANIH ZAPISNIKOV PO 

ELEKTRONSKI POŠTI VEDNO PREVERIJO ALI SO POSLALI CELOTEN ZAPISNIK, KER SAMO ENA 

STRAN NI DOVOLJ. V NASPROTENM PRIMERU SE BO ŠTELO, DA ZAPISNIK NISO POSLALI. 

VSE EKIPE, KI TEKMUJEJO V KATEGORIJAH U8 IN U9 PONOVNO OPOZARJAMO, DA 

ZAPISNIKE IZPOLNJUJEJO TAKO, KOT JE TO PREDPISANO IN NE POŠILJAJO PRAZNIH 

ZAPISNIKOV! 

VSE EKIPE SE OPOZARJA IN POZIVA, DA V IZOGIB DISCIPLINSKEGA UKREPA ZAPISNIKE V 

PISNI OBLIKI V 48 URAH PO ODIGRANI TEKMI DOSTAVIJO NA MNZ LJUBLJANA. 

 

 

Opozorilo vsem klubom:  
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (6. krog) ne bo pravočasno poslal  poročila o 
tekmi, bo v skladu s 45. členom 2. alineja tekmovalnih propozicij MNZ  Ljubljana disciplinsko 
obravnavan. 
 

 
 

PRAVNI POUK: Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na komisijo za pritožbe MNZ Ljubljana v 

roku treh dni od objave zapisnika disciplinskega sodnika na spletni strani MNZ Ljubljana Pritožba je 

pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno po pošti in je vplačana taksa v 

višini 160€. 

 

DISCIPLINSKI SODNIK 
Ludvik Faflek l. r. 


