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Številka: 2016/2015 
Datum: 4. 11. 2015 

 
 

 
Z A P I S N I K  

 
 

16. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 4. 11. 2015 v prostorih MNZ Ljubljana, Pod hribom 55, 
1000 Ljubljana. 
 

1. Mladinska liga  9. krog 

Disciplinski sodnik je prejel zahtevano pisno izjavo od igralca Kališnik Gašperja (NK Kamnik 

Komenda) v zvezi z njegovim nešportnim obnašanjem po tekmi med ekipama NK Interblock – 

NK Kamnik Komenda in se na podlagi vseh zbranih informacij odločil, da se igralcu na podlagi 

9/2-3 člena in v zvezi s 19/1-1 členom DP NZS izreka disciplinski ukrep »PREPOVED 

NASTOPANJA NA 1 (ENI) TEKMI«. 

 

Kadetska liga  9. krog 

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

so pri ekipi ŠMARTNO nastopili igralci, ki niso imeli pravice nastopa, zato se tekma na podlagi 

63. člena Tekmovalnega pravilnika NZS in v zvezi s 12a členom in 25/1-12 členom DP NZS 

tekma registrira z rezultatom 3 : 0 za ekipo ŠD Arne Tabor 69. Vodji tekmovanja se nalaga, da 

izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0 za ekipo ŠD Arne Tabor 69. Pri izreku kazni 

se je upoštevala pisna izjava sodnikov te tekme. 

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

so pri ekipi ŠMARTNO nastopili igralci, ki niso imeli pravice nastopa, pa jih je trener ekipe NK 

Šmartno Anželj Robi kljub temu vnesel v zapisnik, zato se mu na podlagi 9/2-6 člena, 11/1 

člena in 24/1,7,11 člena DP NZS izreka disciplinski ukrep »PREPOVED SODELOVANJA V VSEH Z 

NOGOMETOM POVEZANIH DEJAVNOSTI ZA DOBO DEVETIH (9) MESECEV. Pri izreku kazni se je 

upoštevala pisna izjava ekipe NK Šmartno. Kazen mu začne teči z 4. 11. 2015 in se mu izteče s 

3. 8. 2015. 

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

so pri ekipi ŠMARTNO nastopili igralci, ki niso imeli pravice nastopa, zato se ekipi NK Šmartno 

na podlagi 9/1-3 člena in v zvezi s 13/1 členom, 16/1 členom in 25/5,12 členom DP NZS izreka 

disciplinski ukrep DENARNA KAZEN v višini 200,00 €, POGOJNO ZA DOBO DEVETIH (9) 
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MESECEV. Kazen se ne bo izvršila, če kršitelj v tem času ne bo storil podobnega ali težjega 

disciplinskega prekrška. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe NK Šmartno. 

 

3. liga starejši dečki  7. krog 

Dne 31. 10. 2015 je bila odigrana tekma med ekipama NK Bartog Trebnje – ŠD Dolomiti 

Dragomer B, na kateri so pri ekipi ŠD Dolomiti Dragomer B nastopili igralci, ki nastopajo tudi 

za ekipo ŠD Dolomiti Dragomer A, v 2. ligi starejših dečkov, in ne bi smeli. Tekma se registrira 

z doseženim rezultatom 6 : 3 za ekipo NK Bartog Trebnje, ki je bolj ugoden za ekipo. 

Ekipi ŠD Dolomiti Dragomer B za katero so nastopili igralci, ki ne bi smeli, se na podlagi 9/1-2 

člena in v zvezi s 25/1-12 člena DP NZS izreka disciplinski ukrep UKOR in se jih poziva, da v 

izogib disciplinskega ukrepa v bodoče v zapisnik vpisujejo samo igralce, ki so prijavljeni za to 

ligo. 

 

4. liga mlajši dečki   9. krog 

Dne 24. 10. 2015 bi se morala odigrati tekma med ekipama NK Šentjernej – NK Ihan, ki pa ni 

bila odigrana zaradi premajhnega števila registriranih igralcev pri ekipi NK Ihan, zato se na 

podlagi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS in v zvezi s 12a členom, 25/1 členom DP NZS 

tekma registrira z rezultatom 3 : 0 za ekipo NK Šentjernej. Vodji tekmovanja se nalaga, da izvrši 

sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0 za ekipo NK Šentjernej. 

Ekipi NK Ihan, ki je neopravičeno izostala s tekme se na podlagi 25/1 člena, 9/1-2 člena DP NZS 

izreka disciplinski ukrep UKOR. Ekipo se poziva, da v bodoče v izogib disciplinskega ukrepa 

poskrbi za zadostno število registriranih igralcev. 

 

3. liga mlajši dečki   11. krog 

Dne 2. 11. 2015 je bila odigrana tekma med ekipama NK Dol – NK Vir na kateri je bil pri ekipi 

NK Vir na klopi trener Žeželj Dražen, ki pa nima nalepke za sezono 2015/2016, zato se ekipo 

NK Vir in trenerja Žeželj Dražena poziva, da podata pisno izjavo z obrazložitvijo in jo dostavita 

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

  

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. 
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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. 


