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Številka: 2027/2016 
Datum: 28. 4. 2016 

 
 

 
Z A P I S N I K  

 
 

27. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 28. 4. 2016 v prostorih MNZ Ljubljana, Pod hribom 55, 
1000 Ljubljana. 
 

MNZ liga 14. krog 

Izključenemu igralcu Pregelj Jaka (NK DD Dren), 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. 

Izključenemu igralcu Dizdarević Hasan (NK Ljubljana Hermes), ki je zaradi udarjanja 

nasprotnega igralca z roko v predel obraza prejel rdeč karton, se na podlagi 9/2-3 člena in v 

zvezi s 19/1-4 členom DP NZS, izreka prepoved nastopanja na TREH (3) tekmah. 

 

1. Mladinska liga  14. krog 

Izključenemu igralcu Klemenc Aleš (NK Komenda Kamnik), 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 upoštevalo igralčevo 

opravičilo sodniku po tekmi. 

Izključenemu igralcu Mehinović Edin (NK Bela Krajina Kolpa), 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 TEH (3) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo igralčevo 

opravičilo sodniku po tekmi in njegova predkaznovanost. 

Izključenemu igralcu Šubic Žiga (ŠD Arne Tabor 69), 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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2. Mladinska liga  14. krog 

Izključenemu igralcu Škodlar Tian (ND Črnuče), 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 Lunder Žan (NK Kočevje), 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 TEH (3) tekmah. 

 

Kadetska liga  14. krog 

Izključenemu igralcu Vojinović Darko (NK Šmartno), 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. 

 

1. liga starejši dečki  16. krog 

Izključenemu igralcu Starašinič Samo (NK Bela Krajina Kolpa), 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. 

Ekipi NK Zagorje, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi z ekipo NK Jezero Medvode dne 23. 

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. 

Ekipi NK Labys Mengo 28, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi z ekipo NK Svoboda Ljubljana 

dne 24. 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. 

 

2. liga starejši dečki  16. krog 

Izključenemu igralcu Feratović Amir (ŠD NK Olimpija Ljubljana), 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 ENI (1) tekmi. 

Na tekmi med ekipama NK Ivančna Gorica – ŠD Arne Tabor 69 je bil zaradi večkratnega 

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

za rezervne igralce odstranjen pomočnik trenerja ekipe NK Ivančna Gorica Lužar Boštjan, 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« za dobo 

ENEGA (1) MESECA. Kazen mu začne teči z 28. 4. 2016 ter se mu izteče 27. 5. 2016.  
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Dne 23. 4. 2016 je bila odigrana tekma med ekipama NK Ivančna Gorica – ŠD Arne Tabor 69, 

na kateri je bil pri ekipi ŠD Arne Tabor 69 kot trener vpisan Ilinčič Aleksander, vendar je ekipo 

vodil Dvoršek Andraž. Ekipo ŠD Arne Tabor 69, trenerja Ilinčič Aleksandra in Dvoršek  Andraža 

se poziva, da v zvezi tega podajo pisno izjavo in jo do 3. 5. 2016 dostavijo na sedež MNZ 

Ljubljana. 

Ekipi ŠD Dobrova Dragomer A, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi z ekipo NK Domžale dne 

23. 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. 

 

2. liga mlajši dečki  16. krog 

Ekipi ŠD NK Kolpa, ki je na tekmi z ekipo ŠD NK Olimpija Ljubljana dne 23. 4. 2016, 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 €.  

 

Cicibani U-11 14. krog 

Ekipi NK Ivančna Gorica, ki je svoje tekme z ekipo ND Slovan dne 24. 4. 2016, v kategoriji 

cicibani (dve ekipi), odigrala samo z eno ekipo, se na podlagi člena 9/1-3 DP NZS in v zvezi s 

členom 45/5 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana, izreka denarna kazen v višini 40 €.  

 

Cicibani U-10 skupina A 13. krog 

Ekipi NK Cockta Kresnice, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi z ekipo NK Virtus Kamnik dne 

22. 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 13. krog 

Ekipi NK Šmartno, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi z ekipo NK Krim  dne 23. 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 

1. Mladinska liga  13. krog 

Dne 17. 4. 2016 je bila odigrana tekma med ekipama NK Bela Krajina Kolpa – NK Interblock, na kateri 

je delegat tekme v 70. minuti umirjal igralce in uradne osebe ekipe NK Bela Krajina Kolpa, ki so bili na 

klopi za rezervne igralce in so stalno komentirali sodniške odločitve. Igralec Hodjaj Uroš iz ekipe NK 

Bela Krajina Kolpa je grozil delegatu, da ga bo udaril po zobeh, ter da ga bo počakal po tekmi in z njim 
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obračunal. Igralcu se je zaradi nešportnega in neetičnega vedenja do uradne osebe – delegata- na 

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

NA TREH (3) TEKMAH«. Pri izreku kazni se je upoštevala njegova predkaznovanost ter tudi to, da ni 

poslal pisne izjave z obrazložitvijo svojega obnašanja, ki je bila od njega zahtevana. 

 

 

Opozorilo vsem klubom:  
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (17. 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. 


