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Številka: 2014/2015 
Datum: 21. 10. 2015 

 
 

 
Z A P I S N I K  

 
 

14. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 21. 10. 2015 v prostorih MNZ Ljubljana, Pod hribom 
55, 1000 Ljubljana. 
 

Regionalna ljubljanska liga   8. krog 

Izključenemu igralcu Jelševar Boštjan (NK Svoboda Kisovec), ki je zaradi nešportnega 

obnašanja do sodnika 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 DVEH (2) tekmah. Pri izreku 

kazni se je upoštevala igralčeva predkaznovanost.   

Izključenemu igralcu Simončič Rok (NK Cockta Kresnice), 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.   

 

MNZ liga  8. krog 

Izključenemu igralcu Varga Simon (ŠD Vir), 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 Ademoski Senir (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. 

 

1. Mladinska liga  8. krog 

Ekipi NK Bela Krajina, ki je na tekmi odigrani dne 17. 10. 2015 med ekipama NK Bela Krajina 

Kolpa in MNC Vrhnika ni vodil trener, se na podlagi 9/1-3  člena DP NZS in v zvezi s45/12 

členom TPZTE v ligah MNZ Ljubljana, izreka denarna kazen v višini 120 EUR. 
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Izključenemu igralcu Perić Thomas (NK Labys Mengo 28), ki je zaradi brcanja nasprotnega 

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

NZS, izreka prepoved nastopanja na TREH (3) tekmah. 

 

Kadetska liga  8. krog 

Izključenemu igralcu Založnik Tim (MNC Vrhnika), ki je grobo žalil sodnika in zato posledično 

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

nastopanja na TREH (3) tekmah.  

Izključenemu igralcu Zakonšek Rene (NK Zagorje), 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 Chochkov Darko (NK Komenda Kamnik), ki je grobo startal na 

nasprotnega igralca in zato prejel rdeč karton, se na podlagi 9/2-3 člena in v zvezi s 19/1-3 DP 

členom NZS, izreka prepoved nastopanja na TREH (3) tekmah. 

Izključenemu igralcu Krelj Nik (ŠD Arne Tabor 69), ki je zaradi protestiranja na sodniške 

odločitve 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 8. krog 

Na tekmi med ekipama NK Interblock in NK Komenda Kamnik je bil zaradi večkratnega 

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

umiri, s klopi za rezervne igralce odstranjen trener ekipe NK Komenda Kamnik Mitić Rajko, 

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 1 

MESECA. Kazen mu začne teči s 21. 10. 2015 in se mu izteče s 20. 11. 2015.  

 

2. liga mlajši dečki  8. krog 

Ekipi NK Litija, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 18. 10. 2015 z ekipo NK Termit 

Moravče se na podlagi člena 9/1-3  DP NZS in v zvezi s členom 45/2 TPZTE v ligah MNZ 

Ljubljana, izreka denarna kazen v višini 20 EUR. 

 

3. liga mlajši dečki 8. krog 

Dne 18. 10. 2015 bi se morala odigrati tekma med ekipama ND Ilirija Extra Lux B in NK Labys 

Mengo 28, ki pa zaradi premajhnega števila igralcev za začetek pri ekipi NK Labys Mengo ni 

bila odigrana. Zato se na podlagi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS in v zvezi s 9/3-7 člena, 
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12a/4 člena in 25/1-1 člena DP NZS tekma registrira z rezultatom 3 : 0 za ekipo ND Ilirija Extra 

Lux B. Vodstvu tekmovanja se naroči, da izvrši sklep o registraciji tekme 3 : 0 za ekipo ND Ilirija 

Extra Lux B. 

 

4. liga mlajši dečki  8.krog 

Ekipi NK Bartog Trebnje, ki je na tekmi odigrani dne 18. 10. 2015 z ekipo NK Brinje Grosuplje B 

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 se opozarja, da v zapisnik ne vpisuje 

trenerja, ki nima urejene licence. 

 

ZAOSTALI PRIMERI 

Mlajši dečki U-12  7. krog 

Dne 10. 10. 2015 je bila odigrana tekma med ekipama NK Svoboda Kisovec in NK Svoboda Ljubljana, 

na kateri naj bi pri ekipi NK Svoboda Kisovec nastopala dva igralca, ki nista imela pravice nastopa. 

Njunih izkaznic pa ni bilo na vpogled. Eden od njiju je bil Urbanija Miha. Ekipo NK Svoboda Kisovec se 

poziva, da v zvezi s tem podajo pisno izjavo in obrazložitev nastopa teh igralcev. Izjavo dostavijo na 

MNZ Ljubljana do 27. 10. 2015 do 14. ure. 

 

POKAL MLAJŠIH DEČKOV MNZ LJUBLJANA 

Dne 22.9.2015 bi se morala odigrati tekma med ekipama Ilirija Extra-Lux : Bela Krajina. Trener ekipe 

Bela Krajina Čurk Tomaž je po telefonu poklical trenerja ekipe Ilirija Extra-Lux Tomazin Luka in mu 

sporočil, da ne bodo prišli na tekmo zaradi premajhnega števila igralcev. Nato pa mu je predlagal in ga 

prosil naj on kljub temu napiše zapisnik kot, da se je tekma odigrala, ker se bo tako njegova ekipa 

izognila disciplinskemu ukrepu za neopravičen neprihod na tekmo. Trener Čurk je po elektronski pošti 

poslal podatke o igralcih kateri naj bi nastopili na tekmi in na podlagi tega je trener Tomazin sestavil 

zapisnik o tekmi, ter ga dostavil na MNZ Ljubljana. Zaradi sodelovanja v tej kršitvi se trenerju ekipe 

Ilirija Extra-Lux Tomazin Luka na podlagi čl. 9/2-6 in v zvezi s čl. 24/1,2,7,8, čl. 11/1 ter čl. 16/1 DP NZS 

izreka disciplinski ukrep »PREPOVED SODELOVANJA V VSEH Z NOGOMETOM POVEZANIH DEJAVNOSTI 

ZA DOBO TREH (3) MESECEV, POGOJNO ZA DOBO OSEM (8) MESECEV«. Pogojna kazen mu začne teči 

s 21. 10. 2015 in se mu izteče s 20. 6. 2016, izrečena kazen se ne bo izvršila, če v tem času ne bo storil 

podobnega ali težjega disciplinskega prekrška. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe in 

trenerja, kakor tudi, da se je samovoljno odločil za to.  

Dne 22. 9. 2015 bi se morala odigrati tekma med ekipama Ilirija Extra-Lux : Bela Krajina. Trener ekipe 

Bela Krajina Čurk Tomaž je po telefonu poklical trenerja ekipe Ilirija Extra-Lux Tomazin Luka in mu 

sporočil, da ne bodo prišli na tekmo zaradi premajhnega števila igralcev. Nato pa mu je predlagal in ga 

prosil naj on kljub temu napiše zapisnik kot, da se je tekma odigrala, ker se bo tako njegova ekipa 

izognila disciplinskemu ukrepu za neopravičen neprihod na tekmo. Trener Čurk je po elektronski pošti 

poslal podatke o igralcih kateri naj bi nastopili na tekmi in na podlagi tega je trener Tomazin sestavil 

zapisnik o tekmi, ter ga dostavil na MNZ Ljubljana. Zaradi napeljevanja in sodelovanja v tej kršitvi se 

trenerju ekipe Bela Krajina , Čurk Tomažu na podlagi čl. 9/2-6 in v zvezi s čl. 24/1,2,7,8, ter čl. 11/1  DP 
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NZS izreka disciplinski ukrep »PREPOVED SODELOVANJA V VSEH Z NOGOMETOM POVEZANIH 

DEJAVNOSTI ZA DOBO DEVET (9) MESECEV«. Kazen mu začne teči s 21. 10. 2015 in se mu izteče s 20. 

7. 2016. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe in trenerja, kakor tudi , da se je samovoljno 

odločil za to.  

Dne 22. 9. 2015 bi se morala odigrati tekma med ekipama Ilirija Extra-Lux : Bela Krajina, ki pa ni bila 

odigrana, ker ekipa Bela Krajina ni prišla na tekmo, zato se na podlagi čl. 12a/3,4 in čl. 25/1-1 DP NZS, 

ter čl. 53 Tekmovalnega Pravilnika NZS tekma registrira s rezultatom 3 : 0 za ekipo ILIRIJA EXTRA-LUX. 

Organizatorju tekmovanja se nalaga, da izvrši sklep o registraciji tekme s rezultatom 3 : 0 za ekipo 

ILIRIJA EXTRA-LUX. 

Dne 22. 9. 2015 bi se morala odigrati tekma med ekipama Ilirija Extra-Lux : Bela Krajina, ki pa ni bila 

odigrana, ker ekipa Bela Krajina ni prišla na tekmo, zato se ekipi Bela Krajina , ki neopravičeno ni prišla 

na odrejeno tekmo, na podlagi čl. 9/1-3 in v zvezi s čl. 25/1-1 DP NZS, ter čl. 45/4 TPZTE v ligah MNZ 

Ljubljana izreka disciplinski ukrep DENARNA KAZEN V VIŠINI 160,00 EUR, pri izreku kazni se je 

upoštevala pisna izjava ekipe.   

 

3. LIGA STAREJŠI DEČKI                    4. KROG 

Dne 20. 09. 2015 je bila odigrana tekma med ekipama DOLOMITI DRAGOMER B : ŠMARTNO , na kateri 

je bil v zapisnik pri ekipi ŠMARTNO vpisan igralec TOMIČ ŽAN (91440), ki pa ga na tekmi ni bilo, temveč 

je na njegovo športno izkaznico nastopil drug igralec. Sodniki so dobili namig o tej nepravilnosti in so 

od ekipe ŠMARTNO in igralca zahtevali nek dokument, da se preveri, če gre za isto osebo na izkaznici 

in na igrišču, vendar ga niso dobili. Igralec je po tekmi takoj zapustil igrišče in ga ni bilo mogoče več 

najti za dodatne podatke in morebitno preverjanje podatkov. Med tekmo je bil ta igralec večkrat 

fotografiran in njegova slika se ne ujema s sliko na športni izkaznici. Ker igralec ni bil isti kot igralec pod 

katero športno izkaznico je igral, ter tako ni imel pravice nastopa na tej tekmi, se na podlagi čl. 63 

TEKMOVALNEGA PRAVILNIKA NZS, ter čl. 25/1-12, čl. 12a/1,3 DP NZS tekma registrira s rezultatom 3 : 

0 za ekipo DOLOMITI DRAGOMER B. Organizatorju tekmovanja se nalaga, da izvrši sklep o registraciji 

tekme s rezultatom 3 : 0 za ekipo DOLOMITI DRAGOMER B. 

Dne 20.09.2015 je bila odigrana tekma med ekipama DOLOMITI DRAGOMER B : ŠMARTNO , na kateri 

je bil v zapisnik pri ekipi ŠMARTNO vpisan igralec TOMIČ ŽAN (91440), ki pa ga na tekmi ni bilo, temveč 

je na njegovo športno izkaznico nastopil drug igralec. Sodniki so dobili namig o tej nepravilnosti in so 

od ekipe ŠMARTNO in igralca zahtevali nek dokument, da se preveri, če gre za isto osebo na izkaznici 

in na igrišču, vendar ga niso dobili. Igralec je po tekmi takoj zapustil igrišče in ga ni bilo mogoče več 

najti za dodatne podatke in morebitno preverjanje podatkov. Med tekmo je bil ta igralec večkrat 

fotografiran in njegova slika se ne ujema s sliko na športni izkaznici. Ker igralec ni bil isti kot igralec pod 

katero športno izkaznico je igral, ter tako ni imel pravice nastopa na tej tekmi, pa ga je trener zavestno 

uvrstil v ekipo, se na podlagi čl. 9/2-6, čl. 11/1, čl. 24/1,7,10,11 DP NZS ĐEKIČ PREDRAGU trenerju ekipe 

ŠMARTNO izreka disciplinski ukrep »PREPOVED SODELOVANJA V VSEH Z NOGOMETOM POVEZANIH 

DEJAVNOSTI ZA DOBO EN (1) MESEC«. Kazen mu začne teči s 21. 10. 2015 in se mu izteče s 20. 11. 

2015. 

Dne 20. 09. 2015 je bila odigrana tekma med ekipama DOLOMITI DRAGOMER B : ŠMARTNO , na kateri 

je bil v zapisnik pri ekipi ŠMARTNO vpisan igralec TOMIČ ŽAN (91440), ki pa ga na tekmi ni bilo, temveč 

je na njegovo športno izkaznico nastopil drug igralec. Sodniki so dobili namig o tej nepravilnosti in so 

od ekipe ŠMARTNO in igralca zahtevali nek dokument, da se preveri, če gre za isto osebo na izkaznici 
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in na igrišču, vendar ga niso dobili. Igralec je po tekmi takoj zapustil igrišče in ga ni bilo mogoče več 

najti za dodatne podatke in morebitno preverjanje podatkov. Med tekmo je bil ta igralec večkrat 

fotografiran in njegova slika se ne ujema s sliko na športni izkaznici. Ker igralec ni bil isti kot igralec pod 

katero športno izkaznico je igral, ter tako ni imel pravice nastopa na tej tekmi, se na podlagi čl. 9/1-3, 

čl. 13/1, čl. 16, čl. 25/1-12 DP NZS, ekipi ŠMARTNO izreka disciplinski ukrep »DENARNA KAZEN V VIŠINI 

150,00 EUR, POGOJNO ZA DOBO DEVET (9) MESECEV«. Izrečena kazen se ne bo izvršila, če storilec v 

tem času ne bo storil podobnega ali težjega disciplinskega prekrška. Pogojna doba začne teči s 21. 10. 

2015 in se izteče 20. 07. 2016. 

VSE EKIPE OBVEŠČAMO, DA SE V BODOČE NE BO VEČ UPOŠTEVALO IZJAV ZA NAZAJ, KER SO EKIPE 

DOLŽNE OB PODPISU ZAPISNIKA PREVERITI, ČE JE TA USTREZEN IN ČE SO V NJEM VSI ZAHTEVANI 

PODATKI. V VSAKEM DISCIPLINSKEM ZAPISNIKU JE TUDI NAVEDEN PRAVNI PODUK, KI EKIPAM 

OMOGOČA PRITOŽBO NA IZREČENE SKLEPE. 

 

 

Opozorilo vsem klubom:  
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (9. 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. 


