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Številka: 2008/2015 
Datum: 23. 9. 2015 

 
 
 

Z A P I S N I K  
 
 

8. seje disciplinskega sodnika, ki je bila23. 9. 2015 v prostorih MNZ Ljubljana, Pod hribom 55, 
1000 Ljubljana. 
 

Regionalna ljubljanska liga   4. krog 

 

Izključenemu igralcu Arh Marko (NK Svoboda Kisovec), ki je zaradi spotikanja nasprotnega 

igralca prejel drugi rumeni karton 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 DVEH (2) tekmah. 

Pri izreku kazni se je upoštevala igralčeva predkaznovanost. 

 

MNZ liga  4. krog 

Izključenemu igralcu Kovačević Goran (NK Ljubljana Hermes), 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 DVEH (2) tekmah. Pri izreku se je upoštevalo igralčeva 

pisna izjava.   

Izključenemu igralcu Krsmanović Darko (NK Ljubljana Hermes), ki je grobo žalil sodnika in 

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

nastopanja na DVEH (2) tekmah. Pri izreku se je upoštevalo igralčeva pisna izjava.   

Izključenemu igralcu Jovčevski Zoran (ŠD Vir),  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 TREH (3) tekmah. 

Izključenemu igralcu Najdenov Goce (ŠD Vir), ki je zaradi spotikanja nasprotnega igralca prejel 

drugi rumeni karton 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  4. krog 

Izključenemu igralcu Hodjaj Uroš (NK Bela Krajina), 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 DVEH (2) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevala 

igralčeva predkaznovanost. 

 

2. Mladinska liga 4. krog 

Izključenemu igralcu Hrnjić Mahir (NK Litija), ki je zaradi ugovarjanja sodniku prejel drugi 

rumeni karton 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. 

 

1. Liga starejši dečki  4. krog 

Izključenemu igralcu Kurež Kim (NK Zagorje), 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. 

Na tekmi med ekipama NK Litija Rudar Trbovlje in ND Ilirija Extra Lux A je bil zaradi 

protestiranja na sodniške odločitve in žalitve sodnika, po predhodnem opozorilu naj se umiri, 

s klopi za rezervne igralce odstranjen trener ekipe ND Ilirija Extra Lux Smolnikar Borut, zato se 

mu na podlagi člena 9/2-4 in v zvezi s členom24 ter členom 11/1 DP NZS, izreka disciplinski 

ukrep »PREPOVED DOSTOPA DO GARDEROB IN DO URADNEGA TEHNIČNEGA PROSTORA« za 

dobo ENEGA (1) MESECA. Kazen mu začne teči od 23. 9. 2015 do 22. 10. 2015. 

Izključenemu igralcu Tinta Tadej (MNC Vrhnika), ki je zaradi nešportnega obnašanja prejel 

drugi rumeni karton 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 DVEH (2) tekmah. Pri izreku kazni 

se je upoštevala igralčeva predkaznovanost in njegovo opravičilo sodniku po tekmi. 

 

2.Liga starejši dečki  4. krog 

Izključenemu igralcu Stojanović Gal Štefan (ŠD Arne Tabor 69),  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 Krka Šentjernej, ki je na tekmi odigrani dne 20. 9. 2015 z ekipo NK Rudar Trbovlje 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 €. Ekipo NK Krka Šentjernej se opozarja, da v zapisnik 
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ne vpisuje trenerja, ki nima urejene licence. Trenerja se predaja v postopek trenerski 

organizaciji. 

Ekipi NK Rudar Trbovlje, ki je na tekmi odigrani dne 20. 9. 2015 z ekipo NK Krka Šentjernej 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 €. Ekipo NK Rudar Trbovlje  se opozarja, da v zapisnik 

ne vpisuje trenerja, ki nima urejene licence. Trenerja se predaja v postopek trenerski 

organizaciji. 

Ekipi NK Mirna, ki je na tekmi odigrani dne 20. 9. 2015 z ekipo NK Domžale 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 €. Ekipo NK Mirna se opozarja, da v zapisnik ne vpisuje trenerja, ki 

nima urejene licence. Trenerja se predaja v postopek trenerski organizaciji. 

 

3. Liga starejši dečki  4. krog 

Dne 19. 9. 2015 je bila odigrana tekma med ekipama NK Komenda in ND Črnuče na kateri je 

sodnik med polčasom dobil informacijo, da v ekipi ND Črnuče nastopa namesto igralca Goršič 

Maksa drug igralec in to Čaušević Irnad. Po ponovnem preverjanju je ta igralec to tudi priznal, 

kakor tudi trener ekipi ND Črnuče. Zato se tekma na podlagi člena 12a/1,3 in v zvezi s členom 

25/1-12 DP NZS ter členom 63/1 tekmovalnega pravilnika NZS registrira z rezultatom 3 : 0 za 

ekipo NK Komenda. Vodstvo tekmovanja pa izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0 

za ekipo NK Komenda. 

Dne 19. 9. 2015 je bila odigrana tekma med ekipama NK Komenda : ND Črnuče na kateri je bil 

pri ekipi ND Črnuče v zapisnik vpisan kot trener Mehič Edin, ki pa ne bi smel biti vpisan, ker 

nima veljavne licence, zato se ekipi ND Črnuče 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 €. Trenerja se 

predaja v postopek trenerski organizaciji. 

Dne 19. 9. 2015 je bila odigrana tekma med ekipama NK Komenda : ND Črnuče na kateri je 

trener ekipe ND Črnuče Mehič Edin v zapisnik vpisal igralca Goršič Maksa, namesto njega pa 

je v resnici na njegovo športno izkaznico igral Čaušević Irnad. Zato se trenerju Mehić Edinu na 

podlagi člena 24/7 in v zvezi s členom 9/2-6 ter člena 11/1 DP NZS izreka disciplinski ukrep 

»PREPOVED SODELOVANJA V VSEH Z NOGOMETOM POVEZANIH DEJAVNOSTIH ZA DOBO 6 

(šest) MESECEV. Kazen mu začne teči z 23. 9. 2015 in se mu izteče z 22. 3. 2016. Pri izreku kazni 

se je upoštevala trenerjeva pisna izjava. 

Ekipo ND Črnuče se poziva, da na sedež MNZ Ljubljana pošljejo športno izkaznico igralca Goršič 

Maksa, št. 91624 in fotokopijo osebnega dokumenta ali kakšnega drugega dokumenta s sliko, 

do 30. 9. 2015 do 12. ure 

Dne 20. 9. 2015 je bila odigrana tekma med ekipama NK Dolomiti Dragomer B in NK Šmartno 

po koncu katere so sodniki posumili, da je pri ekipi NK Šmartno na športno izkaznico Tomič 

Žan igral drug igralec. Zato se ekipo NK Šmartno poziva, da na sedež MNZ Ljubljana pošljejo 
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športno izkaznico igralca Tomič Žan, št. 91440 in fotokopijo osebnega dokumenta ali kakšnega 

drugega dokumenta s sliko, do 30. 9. 2015 do 12. ure. 

 

2. Liga mlajši dečki 4. krog 

Ekipi NK Komenda, ki je na tekmi odigrani dne 21. 9. 2015 z ekipo NK Litija 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 €. Ekipo NK Komenda se opozarja, da v zapisnik ne vpisuje trenerja, 

ki nima urejene licence. Trenerja se predaja v postopek trenerski organizaciji. 

 

3. Liga mlajši dečki 4. krog 

Ekipi ŠD Vir, ki je na tekmi odigrani dne 20. 9. 2015 z ekipo ND Ilirija Extra Lux 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 €. Ekipo ŠD Vir se opozarja, da v zapisnik ne vpisuje trenerja, ki nima 

urejene licence. Trenerja se predaja v postopek trenerski organizaciji. 

 

4. Liga mlajši dečki 4. krog 

Ekipi NK Dlan Logatec, ki je na tekmi odigrani dne 19. 9. 2015 z ekipo ND Črnuče 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 €. Ekipo NK Dlan Logatec se opozarja, da v zapisnik ne vpisuje 

trenerja, ki nima urejene licence. Trenerja se predaja v postopek trenerski organizaciji. 

 

Mlajši dečki U-12 4. krog 

Ekipi ŠD Arne Tabor 69, ki je na tekmi odigrani dne 20. 9. 2015 z ekipo NK Brinje Grosuplje 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 €. Ekipo ŠD Arne Tabor se opozarja, da v zapisnik ne 

vpisuje trenerja, ki nima urejene licence. Trenerja se predaja v postopek trenerski organizaciji. 

 

CICIBANI U-11 skupina A 3. krog 

Ekipi ŠD Borovnica, ki je na tekmi odigrani dne 17. 9. 2015 z ekipo NK Interblock 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 €. Ekipo ŠD Borovnica se opozarja, da v zapisnik ne vpisuje trenerja, 

ki nima urejene licence. Trenerja se predaja v postopek trenerski organizaciji. 
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Ekipi NK Interblock, ki je na tekmi odigrani dne 20. 9. 2015 z ekipo ŠD Borovnica 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 €. Ekipo NK Interblock se opozarja, da v zapisnik ne vpisuje trenerja, 

ki nima urejene licence. Trenerja se predaja v postopek trenerski organizaciji. 

 

CICIBANI U-11 skupina B 3. krog 

Ekipi ŠD Arne Tabor 69, ki je na tekmi odigrani dne 19. 9. 2015 z ekipo NK Dol 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 €. Ekipo ŠD Arne Tabor se opozarja, da v zapisnik ne vpisuje trenerja, 

ki nima urejene licence. Trenerja se predaja v postopek trenerski organizaciji. 

 

CICIBANI U-11 skupina C 3. krog 

Ekipi NK Mirna, ki je na tekmi odigrani dne 19. 9. 2015 z ekipo NK Litija 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 €. Ekipo NK Mirna se opozarja, da v zapisnik ne vpisuje trenerja, ki 

nima urejene licence. Trenerja se predaja v postopek trenerski organizaciji. 

 

CICIBANI U-10 skupina A 3. krog 

Ekipi NK Jevnica, ki je na tekmi odigrani dne 19. 9. 2015 z ekipo NK Šmarješke Toplice 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 €. Ekipo NK Jevnica se opozarja, da v zapisnik ne vpisuje 

trenerja, ki nima urejene licence. Trenerja se predaja v postopek trenerski organizaciji. 

Ekipi MNC Vrhnika, ki je na tekmi odigrani dne 20. 9. 2015 z ekipo MNK Svoboda Vič 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 €. Ekipo MNC Vrhnika se opozarja, da v zapisnik ne vpisuje 

trenerja, ki nima urejene licence. Trenerja se predaja v postopek trenerski organizaciji. 

 

CICIBANI U-10  3.krog 

Ekipi ŠD NK Olimpija Ljubljana, ki je na tekmi odigrani dne 19. 9. 2015 z ekipo NK Krka 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 €.  

Ekipi ND Črnuče, ki je na tekmi odigrani dne 19. 9. 2015 z ekipo NK Kamnik 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 €. Ekipo ND Črnuče se opozarja, da v zapisnik ne vpisuje trenerja, ki 

nima urejene licence. Trenerja se predaja v postopek trenerski organizaciji. 
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CICIBANI U-9 2. krog 

Ekipi MNC Vrhnika se izreka OPOZORILO, ker v zapisnik ni vpisala registriranih igralcev na tekmi 

z ekipo ŠD Borovnica in se jih poziva, da se to ne ponovi. 

 

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 (5. 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. 


