
 

 

1 

 
 

Številka: 2024/2016 
Datum: 13. 4. 2016 

 
 

 
Z A P I S N I K  

 
 

24. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 13. 4. 2016 v prostorih MNZ Ljubljana, Pod hribom 55, 
1000 Ljubljana. 
 

Regionalna ljubljanska liga   14. krog 

Izključenemu igralcu Kuzma Tin (ŠD Dobrova), ki je 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 Mustafoski Bedjit (ND Črnuče), 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 upoštevalo, da je igralec 

nešportno zapustil igrišče. 

Izključenemu igralcu Ajderpašić Merid (NK Svoboda Ljubljana), ki je zaradi brezobzirne igre 

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 Capuder Miha (NK Termit Moravče), 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 TREH (3) tekmah. 

 

1. Mladinska liga  12. krog 

Izključenemu igralcu Mehinović Edin (NK Bela Krajina Kolpa), 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. 
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2. Mladinska liga  12. krog 

Dne 9. 4. 2016 je bila odigrana tekma med ekipama NK Jevnica – ŠD NK Olimpija Ljubljana na 

kateri je bil pri ekipi NK Jevnica kot trener v zapisnik vpisan Flus Gregor, ki pa ga na tekmi ni 

bilo. Zato se ekipo NK Jevnica poziva, da v zvezi s tem poda pisno izjavo z obrazložitvijo in jo 

do 19. 4. 2016 dostavijo na sedež MNZ Ljubljana.   

 

Kadetska liga   12. krog 

Izključenemu igralcu Šabeder Vilčnik Matija (ŠD Vir), ki je 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 Potočnik Miha (ŠD Vir), 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 DVEH (2) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevala igralčeva pisna izjava. 

Izključenemu igralcu Cimerman Jaka (NK Brinje Grosuplje), 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 TREH (3) tekmah.  

Izključenemu igralcu Pečavar Rok (NK Bela Krajina Kolpa), ki je 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  14. krog 

Izključenemu igralcu Šparovec Anže (NK Brinje Grosuplje A), ki je 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.   

 

3. liga starejši dečki 13. krog 

Izključenemu igralcu Fajić Redžo (ND Slovan B) ki je 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.   

 

Mlajši dečki U-12 12. krog 

Ekipi NK Jevnica, ki ni poslala zapisnika v o odigrani tekmi z ekipo NK Rudar Trbovlje dne 10. 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. 
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CICIBANI U-11  skupina A 11. krog 

Ekipi NK Krim MDC Group , ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi z ekipo ŠD Borovnica dne 9. 

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 B 9. krog 

Ekipi NK Jezero Medvode, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi z ekipo ŠD Tian – NŠ Jasmin 

Kurtić dne 10. 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. 

 

  

ZAOSTALI PRIMERI 

MNZ Celje – MNZ Ljubljana  

Kvalifikacije UEFA Regions Cup – amaterska članska reprezentanca 

Disciplinski sodnik je prejel zahtevano pisno izjavo od ekipe NK Ivančna Gorica, ki se je nanašala na 

neprihod njihovih igralcev v reprezentanco MNZ Ljubljana, na tekmo UEFA Regions Cup 2016. Na 

podlagi vseh zbranih dejstev se ekipi NK Ivančna Gorica na podlagi člena 9/1-3, člena 13/1, člena 16/1, 

člena 25/1-8 DP NZS izreka disciplinski ukrep »DENARNA KAZEN V VIŠINI 150 EUR, POGOJNO ZA DOBO 

ŠEST (6) MESECEV«. Pogojna doba začne teči s 13. 4. 2016 in se izteče z 12. 10. 2016. 

Igralcem ekipe NK Ivančna Gorica Pene Janko, Šajn Marko in Adamič Niko, ki niso prišli na zbor 

reprezentance MNZ Ljubljana se na podlagi člena 9/1-2, člena 19/1-1, 10, člena 19/2 DP NZS izreka 

disciplinski ukrep »UKOR«. 

 

Cicibani U8 

Ekipo NK Labys Mengo se opozarja na resnost pristopa k tekmovanju ter izvrševanju svojih 

obveznosti do tega tekmovanja, če so se zanj prijavili, naj svoje obveznosti izvršijo v izogib 

disciplinskih ukrepov. 

 

Cicibani U-11 11. krog 

Disciplinski sodnik je prejel zahtevano pisno izjavo od ekipe NK Krka Lev in se na podlagi vseh 

znanih dejstev odločil, da se disciplinski postopek ustavi. 
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Vse ekipe so dolžne zapisnike o odigranih tekmah poslati na sedež MNZ Ljubljana v 48 urah po 

odigrani tekmi, ker drugače disciplinski sodnik ne more pregledovati zapisnikov.  

 

 

Opozorilo vsem klubom:  
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (15. 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. 


