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Številka: 2003/2015 
Datum: 2. 9. 2015 

 
 
 

Z A P I S N I K  
 
 

3. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 2. 9. 2015 v prostorih MNZ Ljubljana, Pod hribom 55, 
1000 Ljubljana. 
 

Regionalna ljubljanska liga   1. krog 

 

Izključenemu igralcu Zore Aleš (NK Termit Moravče), ki je prejel dva rumena kartona in 

posledično rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1 ter členom 10. DP 

NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 

Izključenemu igralcu Bamburač Kristian (NK Svoboda Ljubljana), ki je zaradi medsebojnega 

obračunavanja z nasprotnim igralcem prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s 

členom 19/1 -1 DP NZS, izreka prepoved nastopanja na TREH (3) tekmah. Pri izreku kazni se je 

upoštevala igralčeva predkaznovanost. 

Izključenemu igralcu Davidovič Milojica Robert (NK Litija), ki je zaradi medsebojnega 

obračunavanja z nasprotnim igralcem prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s 

členom 19/1 -1 DP NZS, izreka prepoved nastopanja na TREH (3) tekmah. Pri izreku kazni se je 

upoštevala igralčeva predkaznovanost. 

 

MNZ liga  1. krog 

Izključenemu igralcu Babnik Blaž (Labys Mengo 28), ki je prejel dva rumena kartona in 

posledično rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1 ter členom 10. DP 

NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 
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1. Mladinska liga  1. krog 

Izključenemu igralcu Ličina Lino (NK Komenda Kamnik), ki je grobo žalil sodnika in zato 

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

izreka prepoved nastopanja na ŠTIRI (4) tekmi. Pri izreku kazni se je upoštevala igralčeva 

predkaznovanost . Igralec kazen odsluži po pokalni ali prvenstveni tekmi MNZ Ljubljana. 

 

2. Mladinska liga  1. liga 

Izključenemu igralcu Mrežar Anej (ŠD NK Olimpija Ljubljana), ki je storil prekršek v čisti situaciji 

za dosego zadetka in zato prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1 

ter členom 10. DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 

 

Pokal MNZ Ljubljana – ČLANI  1. krog 

 

Izključenemu igralcu Osolnik Tilen (NK Cockta Kresnice), ki je storil prekršek v čisti situaciji za 

dosego zadetka in zato prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1 

ter členom 10. DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. Igralec kazen prestaja 

na pokalni ali prvenstveni tekmi pod okriljem MNZ Ljubljana. 

Ekipi NK Dol, ki iz neopravičenih razlogov ni prišla na odrejeno tekmo dne 26. 8. 2015 z ekipo 

NK Kočevje, se na podlagi člena 9/1-3 ter člena 25/1-1 DP NZS in v zvezi s členom 45/2 TPZTE 

v ligah MNZ Ljubljana, izreka denarna kazen  v višini 160 €. 

Ekipi NK DD Dren, ki iz neopravičenih razlogov ni prišla na odrejeno tekmo dne 26. 8. 2015 z 

ekipo ŠD NK Kolpa, se na podlagi člena 9/1-3 ter člena 25/1-1 DP NZS in v zvezi s členom 45/2 

TPZTE v ligah MNZ Ljubljana, izreka denarna kazen  v višini 160 €. 

VSE EKIPE SE OPOZARJA IN POZIVA, DA V IZOGIB DISCIPLINSKEGA UKREPA ZAPISNIKE V 

PISNI OBLIKI DOSTAVIJO NA MNZ LJUBLJANA DO SREDE PO ODIGRANI TEKMI! 

 

 

Opozorilo vsem klubom:  
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (2. 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€. 
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DISCIPLINSKI SODNIK 
Ludvik Faflek l. r. 


