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Številka: 2017/2015 
Datum: 18. 11. 2015 

 
 

 
Z A P I S N I K  

 
 

17. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 18. 11. 2015 v prostorih MNZ Ljubljana, Pod hribom 
55, 1000 Ljubljana. 
 

Regionalna ljubljanska liga   10. krog 

Izključenemu igralcu Ubiparip Marko (ND Črnuče), ki je prejel drug rumeni karton in posledično 

rdeč karton ter ob izključitvi žalil sodnika, se na podlagi 9/2-3 in v zvezi z členom 19/1 DP NZS, 

izreka prepoved nastopanja na TREH (3) tekmah.   

Izključenemu igralcu Otorepec Luka (NK Jevnica), 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 TREH (3) tekmah. Pri izreku kazni se je 

upoštevalo, da je igralec po prejetem kartonu žalil sodnika z neprimernimi besedami. 

 

1. Mladinska liga  4. krog 

Izključenemu igralcu Avdić Azemir (NK Komenda Kamnik), ki je zaradi nešportnega obnašanja 

prejel 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. 

 

2. Mladinska liga 8. krog 

Izključenemu igralcu Hrnjić Mahir (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. 
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Kadetska liga  4. krog 

Izključenemu igralcu Gashi Albin (NK Komenda Kamnik), ki je zaradi izgube igralnega časa 

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  10. krog 

Izključenemu igralcu Hotić Ahmed (NK Interblock), 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.   

 

4. liga mlajši dečki   10. krog 

Dne 8. 11. 2015 je bila odigrana tekma med ekipama NK Brinje Grosuplje B in NK 3D Dolomiti 

B na kateri ekipa 3D Dolomiti B ni imela zdravniških pregledov za devet igralcev. Prav tako je 

bilo ugotovljeno, da Žagar Juš  igralec 3D Dolomiti B igra tudi za ekipo 3D Dolomiti A. Zato se 

poziva ekipo 3D Dolomiti B da poda pisno izjavo in v njej obrazloži zakaj niso imeli zdravniških 

pregledov, in zakaj igralec Žagar Juš nastopa za dve ekipi. Izjavo dostavijo na MNZ Ljubljana do 

24. 11. 2015. 

Ekipo NK Brinje Grosuplje B se poziva, da poda pisno izjavo in v njej navede igralce iz ekipe 3D 

Dolomiti B, ki niso imeli zdravniških pregledov. Izjavo dostavijo na MNZ Ljubljana do 24. 11. 

2015. 

Regionalna ljubljanska liga    11. krog 

Izključenemu igralcu Rajterič Robert (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.   

 

1. Mladinska liga 9. krog 

Ekipi MNC Vrhnika, ki iz neopravičenih razlogov ni prišla na odrejeno tekmo dne 15. 11. 2015 

z ekipo NK Zagorje, se na podlagi čl.9/1-3 ter čl. 25/1-1 DP NZS in v zvezi z čl.45/4 TPZTE v ligah 

MNZ Ljubljana, izreka denarna kazen v višini 160 EUR. 

 

Kadetska liga  9. krog 

Izključenemu igralcu Desić Jovan (MNC Vrhnika), ki je zaradi odrivanja 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.   
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Igralec Rus Samo (MNC Vrhnika), ki je z neprimernimi besedami žalil publiko in zato prejel rdeč 

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

nastopanja na DVEH (2) tekmah. 

 

ZAOSTALI PRIMERI 

3. liga starejši dečki   8. krog 

Dne 18. 10. 2015 je bila odigrana tekma med ekipama NK Komenda in NK Interblock na kateri 

sta pri ekipi NK Interblock nastopala igralca Vintar Žan in Stanonik Matej, ki pa ne bi smela 

nastopiti, ker sta v istem vikendu nastopala za ekipo NK Interblock v tekmovanju U 15 NZS. 

Zato se na podlagi člena 63. Tekmovalnega pravilnika NZS in v zvezi s 12 a členom ter 25/1-12 

členom NZS tekma registrira z rezultatom 3 : 0 za ekipo NK Komenda. Vodstvu tekmovanja se 

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

  

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. 


