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Številka: 2015/2015 
Datum: 28. 10. 2015 

 
 

 
Z A P I S N I K  

 
 

15. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 28. 10. 2015 v prostorih MNZ Ljubljana, Pod hribom 
55, 1000 Ljubljana. 
 

MNZ liga   9. krog 

Izključenemu igralcu Jovčić Sašo (NK Interblock), ki je storil prekršek v čisti situaciji za dosego 

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

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

Izključenemu igralcu Hribar Janez (NK Labys Mengo 28), 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.   

 

1. Mladinska liga  9. krog 

Izključenemu igralcu Kemperl Anže (NK Komenda Kamnik), ki je grobo žalil sodnika in zato 

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. 

Dne 24. 10. 2015 je bila odigrana tekma med ekipama NK Interblock – NK Komenda Kamnik. 

Po koncu tekme je do sodnikov pristopil Kališnik Gašper (NK Komenda Kamnik) ter pričel z 

neprimernimi besedami žaliti sodnike, brcati klop za rezervne igralce in kotne zastavice, zato 

se od igralca zahteva pisna izjava v kateri naj obrazloži svoje obnašanje. Izjavo naj dostavi na 

MNZ Ljubljana do 3. 11. 2015 do 12. ure. 

 

2. Mladinska liga 9. krog 

Dne 25. 10. 2015 je bila odigrana tekma med ekipama NK Olimpija Ljubljana in NK Litija, katera 

je bila ob polčasu prekinjena zaradi premajhnega števila igralcev pri ekipi NK Litija, ker naj bi 

bili trije poškodovani. Ekipi se na podlagi 9/1-3 člena in v zvezi s 25/1-3,4 členom DP NZS izreka 
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disciplinski ukrep UKOR ter se jih poziva, da v bodoče pokažejo primerno resnost za ta rang 

tekmovanja. 

 

Kadetska liga  9. krog 

Dne 25. 10. 2015 je bila odigrana tekma med ekipama ŠMARTNO : ARNE TABOR 69 na kateri 

naj bi pri ekipi ŠMARTNO nastopili drugi igralci kot tisti, ki so bili vpisani v zapisnik. Na to so 

bili sodniki opozorjeni po tekmi s strani ekipe ARNE TABOR 69. V zapisniku se je pojavil kot 

strelec za ekipo igralec NUHANOVIĆ ALDIN, čeprav je zadetek dosegel igralec s številko 14, 

katero naj bi nosil KVARTUH KLEMEN, vendar naj bi pod njegovo športno izkaznico nastopil 

drug igralec in sicer ZULFIQAR ALI. Prav tako naj bi na tekmi nastopila pod drugima športnima 

izkaznicama še dva igralca in to GROMILIČ ERVIN, ki naj bi nastopil pod imenom PETRIČ URH, 

ter RAŠIĆ GABRIEL, ki naj bi nastopil pod imenom TOMIČ ŽAN. Zato se poziva ekipo ŠMARTNO, 

da v zvezi zgoraj navedenega poda pisno izjavo in obrazloži nastope navedenih igralcev in 

napake pri pisanju zapisnika, prav tako se zahteva pisne izjave od igralcev PETRIČ URHA, 

TOMIČ ŽANA in KVARTUH KLEMENA kateri naj obrazložijo ali so na tej tekmi nastopili ali pa je 

na njihove športne izkaznice igral nekdo drug. Prav tako se poziva sodnike te tekme, KOKALJ 

ŽIGATA, CIUHA ALEŠA in KLANČAR LUKATA, da v svojih pisnih izjavah obrazložijo kaj se je 

dogajalo med in po tekmi v zvezi s zgoraj navedenimi igralci in kako so ugotavljali istovetnost 

igralcev s športno izkaznico. Ekipa ŠMARTNO in njeni igralci svoje pisne izjave dostavijo na 

sedež MNZ Ljubljana do 3. 11. 2015 do 12.00 ure, isto velja tudi za sodnike. 

 

1. liga starejši dečki  9. krog 

Ekipi NK Kalcer Radomlje, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 24. 10. 2015 z ekipo NK 

Jezero Medvode 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 EUR. 

Izključenemu igralcu Hočevar Nik (NK Extra Lux A), ki je zaradi brcanja nasprotnega igralca brez 

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

prepoved nastopanja na DVEH (2) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo igralčevo opravičilo 

sodniku po tekmi. 

 

2. liga starejši dečki   9. krog 

Dne 24. 10. 2015 je bila odigrana tekma med ekipama NK Ivančna Gorica in NK Olimpija 

Ljubljana na kateri je igralec Juhas Arnold (NK Ivančna Gorica) zaradi večkratnega udarjanja 

nasprotnega igralca z roko v predel glave prejel rdeč karton in bil izključen, nato pa je poskušal 

sodniku izbiti karton iz roke ter ob pomoči soigralcev nešportno zapustil igrišče. Zato se mu na 

podlagi 9/2-3 člena, 10/1 člena in 19/1-1,4 člena DP NZS izreka disciplinski ukrep »PREPOVED 

NASTOPANJA NA ŠESTIH (6) TEKMAH«. 
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Izključenemu igralcu Murn Icaza Tomaž Andrej (ŠD Arne Tabor 69), ki je storil prekršek v čisti 

situaciji za dosego zadetka in zato posledično prejel rdeč  karton, se na podlagi 9/2-3 člena in 

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

 

3. liga starejši dečki   9. krog 

Izključenemu igralcu Kropar Rok (NK Komenda), ki je zaradi odrivanja nasprotnega igralca 

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 Subašić Ajdin (NK Komenda), ki je zaradi protestiranja na sodniško 

odločitev 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 Fartek Jaka (NK Komenda), ki je storil prekršek v čisti situaciji za dosego 

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

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

 

VSE EKIPE OBVEŠČAMO, DA SE V BODOČE NE BO VEČ UPOŠTEVALO IZJAV ZA NAZAJ, KER SO EKIPE 

DOLŽNE OB PODPISU ZAPISNIKA PREVERITI, ČE JE TA USTREZEN IN ČE SO V NJEM VSI ZAHTEVANI 

PODATKI. V VSAKEM DISCIPLINSKEM ZAPISNIKU JE TUDI NAVEDEN PRAVNI PODUK, KI EKIPAM 

OMOGOČA PRITOŽBO NA IZREČENE SKLEPE. 

 

 

Opozorilo vsem klubom:  
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (10. 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. 


