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Številka: 2023/2016 
Datum: 6. 4. 2016 

 
 

 
Z A P I S N I K  

 
 

23. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 6. 4. 2016 v prostorih MNZ Ljubljana, Pod hribom 55, 
1000 Ljubljana. 
 

Regionalna ljubljanska liga   13. krog 

Izključenemu igralcu Prettner Tom (NK Jevnica), ki je zaradi spotikanja 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 DVEH (2) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevala 

igralčeva predkaznovanost. 

Izključenemu igralcu Vesel Jure (NK Termit Moravče), 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 Simončič Jaka (ND Črnuče), ki je zaradi oviranja izvedbe prostega strela 

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

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

 

MNZ Liga  11. krog 

Izključenemu igralcu Pugelj Uroš (NK Dragomer), ki je zaradi brcanja nasprotnega igralca brez 

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

nastopanja na ENI (1) tekmi. Pri izreku kazni se je upoštevalo igralčevo opravičilo sodniku in 

nasprotnih igralcem 

 

1. Mladinska liga  11. krog 

Izključenemu igralcu Ganić Ajdin (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.   
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2. Mladinska liga  11. krog 

Izključenemu igralcu Rotar Maks (ŠD Dobrova), 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.   

 

Kadetska liga   11. krog 

Izključenemu igralcu Brus Andrej (NK Vrhnika), ki je zaradi vlečenja 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 Desić Jovan (NK Vrhnika), ki je grobo žalil sodnika in zato posledično prejel 

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

nastopanja na ŠTIRIH (4) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevala igralčeva predkaznovanost. 

Izključenemu igralcu Jagodić Žan (NK Šmartno), ki zaradi simuliranja v kazenskem prostoru 

prejel drugi rumeni karton in je posledično prejel rdeč  karton, se na podlagi 9/2-3 člena in v 

zvezi s 19/1 členom DP NZS , izreka prepoved nastopanja na DVEH (2) tekmah. Pri izreku kazni 

se je upoštevala igralčeva predkaznovanost.  

 

1. liga starejši dečki  13. krog 

Izključenemu igralcu Beganović Nail (ND Slovan A), ki je grobo startal na nasprotnega igralca 

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

prepoved nastopanja na ŠTIRIH (4) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevala igralčeva 

predkaznovanost. 

 

2. liga starejši dečki 13. krog 

Na tekmi med ekipama NK Rudar Trbovlje – NK Ivančna Gorica je bil zaradi večkratnega 

protestiranja na sodniške odločitve in po predhodnem opozorilu naj se umiri, s klopi za 

rezervne igralce odstranjen trener ekipe NK Ivančna Gorica Zalar Sebastian, zato se mu na 

podlagi člena 9/2-4 in v zvezi s členom 24 DP NZS, izreka disciplinski ukrep »PREPOVED 

DOSTOPA DO GARDEROB IN DO URADNEGA TEHNIČNEGA PROSTORA« na ENI (1) tekmi. Pri 

izreku kazni se je upoštevalo trenerjevo opravičilo sodniku po koncu tekme. 

Izključenemu igralcu Šiljić Kristjan (NK Krka Šentjernej), ki je zaradi ugovarjanja 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.   
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3. liga starejši dečki 12. krog 

Izključenemu igralcu Markovič Rok (ND Črnuče), ki je zaradi prekinitve obetavne situacije 

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.   

 

4. liga mlajši dečki  12. krog 

Ekipi NK Dlan Logatec, ki ni poslala zapisnika v elektronski obliki o odigrani tekmi z ekipo ŠD 

Dren dne 2. 4. 2016, se na podlagi člena 9/1-3 DP NZS in v zvezi s členom 45/15 izreka denarna 

kazen v višini 20 EUR. 

 

CICIBANI U-10  skupina A 10. krog 

Ekipi NK Vrhnika, ki ni poslala zapisnika v elektronski obliki o odigrani tekmi z ekipo NK Virtus 

Kamnik dne 2. 4. 2016, se na podlagi člena 9/1-3 DP NZS in v zvezi s členom 45/15 izreka 

denarna kazen v višini 20 EUR. 

 

CICIBANI U-11  skupina A 11. krog 

Dne 3. 4. 2016 bi se morala odigrati tekma med ekipama Labys Mengo 28 – NK Krka Lev, ki pa 

ni bila odigrana, ker ekipa NK Krka Lev ni prišla na tekmo. Zato se od ekipe NK Krka Lev zahteva 

pisna izjava z obrazložitvijo, ki jo dostavijo na sedež MNZ Ljubljana do 12. 4. 2016. 

  

ZAOSTALI PRIMERI 

MNZ Celje – MNZ Ljubljana  

Kvalifikacije UEFA Regions Cup – amaterska članska reprezentanca 

Dne 31.3.2016 je bila odigrana tekma med amaterskima reprezentancama MNZ LJUBLJANA : MNZ 

CELJE, v sklopu kvalifikacij UEFA Regions Cup 2016, v ekipo MNZ LJUBLJANA so bili vpoklicani tudi 

igralci: PENE JANKO, ŠAJN MARKO in ADAMIČ NIKO iz kluba NK Ivančna Gorica, ki pa na zbor 

reprezentance niso prišli. Zato se ekipo NK Ivančna Gorica in zgoraj naštete igralce poziva, da v zvezi s 

tem podajo pisno izjavo z obrazložitvijo, ter jo dostavijo na sedež MNZ Ljubljana do 12.00 ure, 12. 4. 

2016. 

 

1. liga mlajši dečki  12. krog 

Ekipi NK Rudar Trbovlje B, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi z ekipo NK Domžale A dne 

26. 3. 2016, se na podlagi člena 9/1-3 DP NZS in v zvezi s členom 45/15 izreka denarna kazen 

v višini 20 EUR. 
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Dne 26. 3. 2016 bi se morala odigrati tekme med ekipama ND Slovan – NK Vrhnika, ki pa ni bila 

odigrana, ker ekipa NK Vrhnika ni imela zadostnega števila igralcev za začetek tekme. Zato se tekma na 

podlagi 53. člena TP NZS registrira z rezultatom 3 : 0 za ekipo ND Slovan. Vodstvu tekmovanja pa se 

nalaga, da izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0 za ekipo ND Slovan. 

Ekipi NK Vrhnika, ki ni odigrala tekme in poslala zahtevane pisne izjave se na podlagi člena 45/3,5 

TPZTE v ligah MNZ Ljubljana in v zvezi s členom 9/1-3 DP NZS denarna kazen v višini 70 EUR. 

 

4. liga mlajši dečki  11. krog 

Ekipi NK Kalcer Radomlje B, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi z ekipo ŠD Dren dne 30. 3. 

2016, se na podlagi člena 9/1-3 DP NZS in v zvezi s členom 45/15 izreka denarna kazen v višini 

20 EUR. 

 

 

Opozorilo vsem klubom:  
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (14. 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. 


