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Številka: 2026/2016 
Datum: 20. 4. 2016 

 
 

 
Z A P I S N I K  

 
 

26. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 20. 4. 2016 v prostorih MNZ Ljubljana, Pod hribom 55, 
1000 Ljubljana. 
 

Regionalna ljubljanska liga   15. krog 

Izključenemu igralcu Piskar Luka (NK Ihan), 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 DVEH (2) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevala igralčeva 

predkaznovanost. 

 

MNZ liga 13. krog 

Izključenemu igralcu Pirc Leon (ND Slovan), 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 Rac Tilen (ND Slovan), 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 TREH (3) tekmah. 

 

1. Mladinska liga  13. krog 

Izključenemu igralcu Čović Mirel (NK Bela Krajina Kolpa), ki je zaradi brcanja 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. 

Dne 17. 4. 2016 je bila odigrana tekma med ekipama NK Bela Krajina Kolpa in NK Interblock, 

na kateri je igralec Hodjaj Uroš (NK Bela Krajina Kolpa) z neprimernimi besedami žalil delegata 

in mu grozil, zato je bil odstranjen s klopi za rezervne igralce. Igralca se poziva, da v zvezi 

svojega obnašanja poda pisno izjavo in jo dostavi na sedež MNZ Ljubljana do 26. 4. 2016. 
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2. liga starejši dečki  15. krog 

Izključenemu igralcu Novak Tom (NK Ivančna Gorica), 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. 

Izključenemu igralcu Klemenčič Maksimovič Danijel (NK Ivančna Gorica), 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. 

Izključenemu igralcu Strajnar Matej (NK Mirna), 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. 

 

CICIBANI U-11  13. krog 

Dne 17. 4. 2016 je bila odigrana tekma med ekipama NK Ivančna Gorica in NK Brinje Grosuplje, 

na kateri nekaj igralcev ekipe NK Brinje Grosuplje ni imelo veljavnih potrdil o opravljenem 

zdravniškem pregledu. Ekipi NK Brinje Grosuplje se na podlagi člena 9/1-2 in v zvezi s členom 

25/1-7 DP NZS izreka disciplinski ukrep »UKOR« in se jih poziva, da v bodoče poskrbijo za 

potrebno dokumentacijo. 

 

CICIBANI U-10  13. krog 

Dne 14. 4. 2016 je bila odigrana tekma med ekipama NK Domžale in NK Bravo Publikum, na 

kateri ekipa NK Bravo publikum ni imela športnih izkaznic. Ekipi NK Bravo Publikum se na 

podlagi člena 9/1-2 in v zvezi s členom 25/1-7 DP NZS izreka disciplinski ukrep »UKOR«.  

 

 

ZAOSTALI PRIMERI 

2. Mladinska liga  12. krog 

Dne 9. 4. 2016 je bila odigrana tekma med ekipama NK Jevnica in ŠD NK Olimpija Ljubljana, na kateri 

je bil pri ekipi NK Jevnica kot trener v zapisnik vpisan Flus Gregor, ki pa ga na tekmi ni bilo. Ekipi NK 

Jevnica je bilo poslano obvestilo z zahtevkom, da v zvezi s tem podajo pisno izjavo in jo do 19. 4. 2016 

dostavijo na MNZ Ljubljana, kar pa niso storili. Ekipi NK Jevnica se na podlagi člena 45/3,12 TPZTE v 

ligah MNZ Ljubljana in v zvezi s členom DP NZS izreka disciplinski ukrep denarna kazen v višini 150 EVR. 

Zato ker ekipa na tekmi ni imela trenerja se kaznuje z denarno kaznijo 120 EVR, ker pa niso poslali 

zahtevane pisne izjave pa denarna kazen 30 EVR. 
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Opozorilo vsem klubom:  
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (16. 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. 


