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Številka: 2029/2016 
Datum: 18. 5. 2016 

 
 
  

ZAPISNIK 
29. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 18. 5. 2016 v prostorih MNZ Ljubljana, Pod hribom 55, 
1000 Ljubljana.  
 
 

Ljubljanska Regionalna liga  18. krog 
 

Dne 14. 5. 2016 je bila odigrana tekma med ekipama NK Kočevje : NK Ihan, na kateri je igralec 

Peterca Žan, št. registracije 41336 (NK Ihan), ki se ni strinjal s sodniško odločitvijo, pristopil do 

sodnika in ga z obema rokama odrinil ter zato prejel rdeč karton in bil izključen. Zato se mu na 

podlagi člena 9/2-3, člena 10/1, člena 19/1-1,6 DP NZS ter v zvezi s F/6 splošnih navodil NZS – 

Disciplinska politika organov vodenja lig NZS – izreka disciplinski ukrep »PREPOVED NASTOPANJA 

ZA DOBO TREH (3) MESECEV«. Pri izreku kazni se je upoštevalo igralčevo opravičilo sodniku po 

koncu tekme.  Kazen prične teči z 18. 5. 2016 in se izteče 17. 8. 2016. 

 

Izključenemu igralcu Vidergar Ambrož (NK Termit Moravče), ki je zaradi prekinitve obetavne akcije 

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.  

 
MNZ liga  16. krog 

 
Izključenemu igralcu Grabus Suvad (NK Interblock), 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 Petrič Bojan (NK Ljubljana – Hermes), 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. 

  

Dne 15. 5. 2016 je bila odigrana tekma med ekipama NK DD Dren – NK Ljubljana Hermes, na kateri 

je igralec Dizdarević Husein (NK Ljubljana Hermes), zaradi žalitve in odrivanja sodnika prejel rdeč 

karton ter bil izključen, zato se mu na podlagi člena 9/2-3, člena 10/1, člena 19/1-1,6 DP NZS ter v 

zvezi s F/6 splošnih navodil NZS – Disciplinska politika organov vodenja lig NZS – izreka disciplinski 

ukrep »PREPOVED NASTOPANJA ZA DOBO TREH (3) MESECEV«.  Kazen prične teči z 18. 5. 2016 in 

se izteče 17. 8. 2016. 
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Dne 15. 5. 2016 je bila odigrana tekma med ekipama NK DD Dren – NK Ljubljana Hermes, na kateri 

je igralec Čuk Saša (NK Ljubljana Hermes), ob izključitvi soigralca pritekel do glavnega sodnika in 

ga s pestjo močno udaril v predel leve ličnice, zato je prejel rdeč karton in bil izključen. Igralec je 

po izključitvi nadaljeval z žalitvami in grožnjami sodniku. Nadaljnji fizični kontakt s sodnikom so mu 

preprečili soigralci. Igralec Čuk Saša je poskušal na silo priti v sodniško garderobo, kar pa mu je 

preprečil pomočnik sodnikov, ki je zaklenil garderobo. Zato se igralcu Čuk Sašu na podlagi člena 

9/2-3, člena 10/1, člena 19/1-1,6,7 DP NZS in v zvezi s F/1 Splošna navodila NZS – disciplinska 

politika organov vodenja lig NZS – izreka disciplinski ukrep »PREPOVED NASTOPANJA ZA DOBO 

ŠTIRIH (4) LET«. Pri izreku kazni se je upoštevala igralčeva pisna izjava in pisna izjava ekipe. Kazen 

prične teči z 18. 5. 2016 in se izteče 17. 5. 2020. 

 

Dne 15. 5. 2016 je bila odigrana tekma med ekipama NK DD Dren – NK Ljubljana Hermes, ki je bila 

v 86. minuti prekinjena in ni bila odigrana do konca, zaradi fizičnega napada na sodnika s strani 

igralca Čik Saša (NK Ljubljana Hermes). Zato se tekma na podlagi 59. člena Tekmovalnega pravilnika 

NZS in v zvezi s 12a členom, 25/1-4 členom, 9/3-5 členom DP NZS registrira z rezultatom 3 : 0 za 

ekipo NK DD Dren. Organizatorju tekmovanja pa se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z 

rezultatom 3 : 0 za ekipo NK DD Dren.  

 
1. Mladinska liga  16. krog 

 
Dne 14. 5. 2016 je bila odigrana tekme med ekipama ŠD Vir : NK Zagorje na kateri je pri ekipi ŠD 

Vir nastopil igralec Gostič Žiga (101472), ki pa ne bi smel igrati, ker še ni dopolnil 14 let, zato se 

tekma na podlagi 63. člena Tekmovalnega pravilnika NZS in v zvezi s 9/3-5 člena, 12a člena, 25/1-

12 člena DP NZS registrira z rezultatom 3 : 0 za ekipo NK Zagorje. Organizatorju tekmovanja pa se 

naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0 za ekipo NK Zagorje.  

 

Poziva se trenerja Jere Primoža ekipe ŠD Vir in ekipo ŠD Vir, da poda pisno izjavo in obrazložitev 

zakaj je bil na tekmi med ekipama ŠD Vir : NK Zagorje odigrano dne 14. 5. 2016 v zapisnik vpisan 

igralec Gostič Žiga. Izjavi dostavijo na sedež MNZ Ljubljana do 24. 5. 2016.  

 
Kadetska liga 16. krog 

 
Izključenemu igralcu Foršček Erik (NK Bela Krajina Kolpa), ki je zaradi ugovarjanja na sodniško 

odločitev prejel drugi rumeni karton in posledično rdečega, 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.  

 

Dne 14. 5. 2016 je bila odigrana tekma med ekipama NK Komenda Kamnik in NK Bela Krajina Kolpa, 

katera je bila v 50. minuti prekinjena in se ni odigrala do konca. V 50. minuti je bil izključen igralec 

NK Bela Krajina Kolpa, potem je prišlo do konfrontacije med igralci. Na igrišče je vstopil trener 

domače ekipe in igralec, ki je odrinil gostujočega igralca in nato zapustil igrišče. Trener ekipe NK 

Bela Krajina Kolpa je ocenil, da njihova ekipa ni varna in ni hotel 
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nadaljevati tekme. Zato se na podlagi 59. člena tekmovalnega pravilnika NZS in v zvezi s 9/3-5 

člena, 12 a člena, 25/1-3 člena DP NZS, tekma registrira z rezultatom 3 : 0 za ekipo NK Komenda 

Kamnik. Organizatorju tekmovanja pa se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 

: 0 za ekipo NK Komenda Kamnik. Pri izreku sklepa so se upoštevale pisne izjave obeh ekip.  

 
Izključenemu igralcu Hriberski Žan (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 ŠTIRIH (4) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo, da je igralec po prejetem 

rdečem kartonu grozil sodniku in poskušal obračunati s sodnikom, kar so mu preprečili soigralci.  

 
2. liga starejši dečki 19. krog 

 
Izključenemu igralcu Mihelak Rok jan (ŠD Arne Tabor 69), 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.  

 
U -9  9. krog 

 
Dne 8. 5. 2016 je bil v Kočevju organiziran turnir U-9 na katerem bi morala sodelovati tudi ekipa 

ND ČRNUČE, ki pa na turnir ni prišla. Zato se ekipo ND ČRNUČE poziva, da v zvezi tega poda pisno 

izjavo in jo dostavi na MNZ Ljubljana do 24. 5. 2016.  

 

 

Opozorilo vsem klubom:  
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (19. 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. 

 


