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Številka: 2005/2015 
Datum: 9. 9. 2015 

 
 
 

Z A P I S N I K  
 
 

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

Regionalna ljubljanska liga   2. krog 

 

Izključenemu igralcu Breznik Gordan (NK Ihan), ki je zaradi brezobzirne igre 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. 

Izključenemu igralcu Mandelj Luka (NK Ihan), ki je zaradi igranja z roko 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. 

Na tekmi med ekipama NK Dolomiti – NK Ihan, odigrani dne 5. 9. 2015, domača ekipa ni 

zagotovila rediteljev na tekmi, prav tako ni zagotovila zadostnega števila žog, ter ni bilo 

pobiralcev žog. Po koncu tekme, ko je prišlo do napada na sodnika tudi ni zagotovila varnega 

odhoda sodnikov z igrišča v garderobo. Zato se ekipo NK Dolomiti poziva, da v zvezi s tem poda 

pisno izjavo in jo do 15. 9. 2015 do 14. ure dostavi na MNZ Ljubljana. 

Igralec Majetić Ervin (NK Svoboda Ljubljana), ki je zaradi pljuvanja nasprotnega igralca prejel 

rdeč karton in bil izključen, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-1 DP NZS ter D/1 

Splošna navodila NZS – Disciplinska politika organov vodenja lig NZS, kaznuje s prepovedjo 

nastopanja na ŠTIRIH (4) tekmah. 

Izključenemu igralcu Prettner Tom (NK Litija), ki je zaradi udarjanja nasprotnega igralca z roko 

v predel obraza prejel rdeč karton, se na podlagi čl.8a/2 in v zvezi z čl.18/3 DP NZS, izreka 

prepoved nastopanja na ŠTIRIH (4) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevala igralčeva 

predkaznovanost. 

 Izključenemu igralcu Zupančič Samo (NK Svoboda Kisovec) 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. 
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Izključenemu igralcu Ambrožič Anže (NK Kočevje), ki je zaradi medsebojnega obračunavanja z 

nasprotnim igralcem 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 igralčevo opravičilo po 

tekmi. 

Izključenemu igralcu Sili Rok (ND Črnuče), ki je zaradi odrivanja 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. 

 

MNZ liga  2. krog 

Izključenemu igralcu Kečkeš Nejc (NK Dragomer), ki je zaradi medsebojnega obračunavanja z 

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

prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. Pri izreku se je upoštevalo igralčeva pisna izjava.   

Izključenemu igralcu Velič Almir (NK Ljubljana Hermes), ki je zaradi medsebojnega 

obračunavanja z nasprotnim igralcem 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.   

 

1. Mladinska liga  2. krog 

Ekipi MNC Vrhnika, ki je na tekmi odigrani den 6. 9. 2015 z ekipo NK Labys Mengo 28 ni vodil 

trener, se na podlagi člena 9/1-3 DP NZS in v zvezi s členom 45/12 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana, 

izreka denarna kazen v višini 120 €. Ekipo MNC Vrhnika se opozarja, da ne vpisuje v zapisnik 

trenerja, ki nima veljavne licence za TL 2015/16. 

Dne 6. 9. 2015 je bila odigrana tekma med ekipama NK Arne Tabor 69 in NK Bela Krajina Kolpa 

na kateri je bil pri ekipi NK Bela Krajina Kolpa v zapisnik vpisan kot trener ekipe Gril Miha, ki 

pa ne bi smel biti vpisan, ker nima veljavne licence za sezono 2015/16. Zato se šteje, da ekipa 

ni imela trenerja na klopi. Ekipi se na podlagi člena 9/1-3 DP NZS in v zvezi s členom 45/12 

TPZTE v ligah MNZ Ljubljana izreka denarna kazen v višini 120 €. 

Trenerju Gril Mihu, ki nima veljavne trenerske licence in ne bi smel biti vpisan v zapisnik in na 

klopi za rezervne igralce, se na podlagi člena 9/2-6 in v zvezi s členom 24/1,8 ter člena 11/1 DP 

NZS izreka disciplinski ukrep »PREPOVED TRENERSKEGA DELA ZA DOBO ENEGA (1) MESECA.« 

Kazen začne teči 9. 9. 2015 in se izteče 8. 10. 2015. Trenerja se zaradi svojega ravnanja prijavlja 

v postopek pri trenerski organizaciji. 

Kadetska liga   2. liga 

Ekipi Labys Mengo 28, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne z ekipo MNC Vrhnika  dne 

6. 9. 2015, se na podlagi člena 9/1-3 DP NZS in v zvezi z čl.45/2, izreka denarna kazen v višini 

20 EUR. 
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Izključenemu igralcu Ahmetaj Valmir (NK Labys Mengo 28), 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. 

Izključenemu igralcu Dešić Jovan (MNC Vrhnika), ki je zaradi brezobzirnega starta 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. 

 

1. Liga starejši dečki  2. krog 

Ekipi NKL Zagorje, ki je na tekmi odigrani dne 5. 9. 2015 z ekipo ND Slovan A 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 €.  

 

3.Liga starejši dečki  2. krog 

Ekipi Dlan Logatec, ki ni poslala zapisnika o odigrani temi dne 5. 9. 2015 z ekipo NK Bartog 

Trebnje, 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 €. 

Ekipi ND Slovan B, ki ni poslala zapisnika o odigrani temi dne 6. 9. 2015 z ekipo NK Bela Krajina, 

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 €. 

 

1. Liga mlajši dečki 2. krog 

Ekipi NK Ihan Domžale, ki ni poslala zapisnika o odigrani temi dne 5. 9. 2015 z ekipo MNC 

Vrhnika, 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 €. 

 

4. Liga mlajši dečki 2. krog 

Ekipi NK Domžale B, ki ni poslala zapisnika o odigrani temi dne 5. 9. 2015 z ekipo ŠD Dolomiti 

B, 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 €. 

 

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

PISNI OBLIKI DOSTAVIJO NA MNZ LJUBLJANA DO SREDE PO ODIGRANI TEKMI! 
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Opozorilo vsem klubom:  
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (3. 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. 


