
 
 
 
 

Številka: 20016/2010 
Datum: 27.10. 2010 

 
Z A P I S N I K  

 
16. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 27.10. 2010 v prostorih MNZ Ljubljana, 
Vodnikova 155 v Ljubljani. 
 
 

Regionalna Legea liga 11. krog 
 
Igralec Vozelj Nejc (NK Zagorje), ki je storil prekršek v čisti situaciji za dosego 
zadetka in zato posledično prejel rdeč  karton, se na podlagi čl. 8a/2 in v zvezi z čl. 
18/1 DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 
 
Izključenemu igralcu Ivanovič Danijel (NK Bravo Študent), ki je grobo startal na 
nasprotnega  igralca in zato prejel rdeč karton, se na podlagi člena 8a/2 in v zvezi s 
členom 18/2 DP NZS izreka prepoved nastopanja na TREH (3) tekmah. 
 
Na tekmi med ekipama ND Slovan – NK Ihan je bil zaradi večkratnega protestiranja 
na sodniške odločitve in po predhodnem opozorilu naj se umiri, s klopi za rezervne 
igralce odstranjen predstavnik ekipe ND Slovan Mačkič Marinko, zato se mu na 
podlagi člena 8b/3 in v zvezi s členom 23/11 DP NZS, izreka prepoved opravljanja 
funkcije na DVEH (2) tekmah. 
 
 

MNZ LIGA  9. krog 
 
Izključenemu igralcu Veladžič Jasmin (NK Svoboda Kisovec), ki je grobo žalil sodnika 
in zato posledično prejel rdeč karton, se na podlagi člena 8a/2 in v zvezi s členom 
18/1 DP NZS, izreka prepoved nastopanja na DVEH (2) tekmah. Pri izreku se je 
upoštevala izjava igralca. 
 
Izključenemu igralcu Serdinšek Betlehem Luka (NK Dolomiti Dobrova), ki je grobo 
startal na nasprotnega  igralca in zato prejel rdeč karton, se na podlagi člena 8a/2 in 
v zvezi s členom 18/2 DP NZS izreka prepoved nastopanja na TREH (3) tekmah. 
 
 
 

1. Mladinska liga 11. krog 
 

Izključenemu igralcu Tirić Alen (NK Šmartno), ki je storil prekršek v čisti situaciji za 
dosego zadetka in zato posledično prejel rdeč  karton, se na podlagi čl. 8a/2 in v 
zvezi z čl. 18/1 DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 
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Izključenemu igralcu Rahne Nik (NK Kalcer Vodoterm), ki je zaradi udarca z glavo 
nasprotnega igralca v predel glave prejel rdeč karton, se na podlagi člena 8a/2 in v 
zvezi s členom 18/3 DP NZS izreka prepoved nastopanja na TREH (3) tekmah. Pri 
izreku se je upoštevalo, da se je igralec nasprotnemu igralcu in sodniku opravičil za 
svoje dejanje. 
 
Izključenemu igralcu Derviševič Ervin (NK Vrhnika), ki je zaradi udarjanja 
nasprotnega igralca z roko v predel hrbta prejel rdeč karton, se na podlagi člena 8a/2 
in v zvezi s členom 18/3 DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ŠTIRIH (4) tekmah. 
Upoštevala se je predkaznovanost igralca. 
 
Izključenemu igralcu Klančišar Luka (NK Zagorje), ki je grobo žalil sodnika in zato 
posledično prejel rdeč karton, se na podlagi člena 8a/2 in v zvezi s členom 18/1 DP 
NZS, izreka prepoved nastopanja na ŠTIRIH (4) tekmah. Upoštevala se je 
predkaznovanost igralca. 
 
Na tekmi med ekipama NK Zagorje – NK Dolomiti Dobrova je bil zaradi protestiranja 
na sodniške odločitve in žalitve sodnika, po predhodnem opozorilu naj se umiri, s 
klopi za rezervne igralce odstranjen trener ekipe NK Zagorje Buovski Antonio, zato 
se mu na podlagi člena 8b/3 in v zvezi s členom 23/2 in 11 DP NZS, izreka prepoved 
vodenja ekipe na ŠTIRIH (4) tekmah. 
 
V zvezi z dogodki po koncu tekme med ekipama NK Zagorje – NK Dolomiti Dobrova, 
ko je predstavnik ekipe NK Zagorje Kralj Janez žalil sodnika in mu grozil se zahteva, 
da Kralj Janez o svojem ravnanju poda pisno izjavo ter jo do 2. 11. 2010 dostavi na 
MNZ Ljubljana. 
 
Izključenemu igralcu Verbič Žiga (NK Arne Tabor 69), ki je prejel dva rumena kartona 
in posledično rdeč karton ter ob izključitvi žalil sodnika, se na podlagi čl. 8a/2 in v 
zvezi z čl. 18/1 DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ŠTIRIH (4) tekmah.  
 
 

1. Liga starejših dečkov  9. krog 
 
Na tekmi med ekipama NK Kočevje – NK Šmartno je bil zaradi protestiranja na 
sodniške odločitve in po predhodnem opozorilu naj se umiri, s klopi za rezervne 
igralce odstranjen trener ekipe NK Šmartno Anželj Robi, zato se mu na podlagi člena 
8b/3 in v zvezi s členom 23/2 in 11 DP NZS, izreka prepoved vodenja ekipe na DVEH 
(2) tekmah. 
 

2. Liga starejših dečkov  7. krog 
 

Izključenemu igralcu Kastelic Klemen (NK Livar Ivančna Gorica), ki je storil prekršek 
v čisti situaciji za dosego zadetka in zato posledično prejel rdeč  karton, se na podlagi 
člena 8a/2 in v zvezi s členom 18/1 DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) 
tekmi. 
 
Ekipi NK Litija, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 24. 10. 2010 z ND Črnuče, 
se na podlagi člena 8c/11 DP NZS in v zvezi s členom 45/2 TPZTE v ligah MNZ 
Ljubljana izreka denarna kazen v višini 20 €. 
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1. Liga mlajših dečkov  9. krog 

 
Ekipi NK Kamnik A, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 23. 10. 2010 z NK 
Dolomiti Dobrova, se na podlagi člena 8c/11 DP NZS in v zvezi s členom 45/2 
TPZTE v ligah MNZ Ljubljana izreka denarna kazen v višini 20 €. 
 
Ekipi NK Kočevje, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 23. 10. 2010 z NK 
Domžale,  se na podlagi člena 8c/11 DP NZS in v zvezi s členom 45/2 TPZTE v ligah 
MNZ Ljubljana izreka denarna kazen v višini 20 €. 
 
 

4. Liga mlajših dečkov  9. krog 
 
Izključenemu igralcu Novakovič Leon (NK Cockta Kresnice), ki je storil prekršek v 
čisti situaciji za dosego zadetka in zato posledično prejel rdeč  karton, se na podlagi 
člena 8a/2 in v zvezi s členom 18/1 DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) 
tekmi. 
 
Izključenemu igralcu Farkaš Timotej (NK Cockta Kresnice), ki je storil prekršek v čisti 
situaciji za dosego zadetka in zato posledično prejel rdeč  karton, se na podlagi člena 
8a/2 in v zvezi s členom 18/1 DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 
 
 

CICIBANI U-10 skupina D  8. krog 
 

Ekipi NK Krka, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 23. 10. 2010 z NK Bela 
Krajina,  se na podlagi člena 8c/11 DP NZS in v zvezi s členom 45/2 TPZTE v ligah 
MNZ Ljubljana izreka denarna kazen v višini 20 €. 
 
 
ZAOSTALI PRIMERI: 
 
V zvezi z zahtevano izjavo, ki jo je poslal trener NK Jevnica Upelj Tomaž, se je 
disciplinski sodnik odločil, da se na podlagi člena 36/1 DP NZS postopek ustavi. 
 
 

CICIBANI U-10 skupina D   
 
Prekliče se denarna kazen za ekipo NK Kolpa v višini 20 €. 
 
 

CICIBANI U-10 skupina C 
 

Prekliče se denarna kazen za ekipo NK Termit Moravče v višini 20 €. 
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Opozorilo vsem klubom: 
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (12. krog) ne bo pravočasno poslal 
poročila o tekmi, bo v skladu s 45. členom 2. alineja tekmovalnih propozicij MNZ 
Ljubljana disciplinsko obravnavan. 
 
 

DISCIPLINSKI SODNIK 
Ludvik Faflek l. r 

 
 

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€. 


