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Številka: 2002/2011 
Datum: 31. 8. 2011 

 
Z A P I S N I K  

 
2. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 31. 8. 2011 v prostorih MNZ Ljubljana, 
Vodnikova 155 v Ljubljani. 
 
 
 

Regionalna Ljubljanska liga 2. krog 
 
 
Izključenemu igralcu Brečko Jure (NK Jevnica), ki je prejel dva rumena kartona 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 NK Jevnica – NK Arne Tabor 69 je bil zaradi večkratnega protestiranja 
na sodniške odločitve in po predhodnem opozorilu naj se umiri, s klopi za rezervne 
igralce odstranjen trener ekipe NK Jevnica Vrabac Dinko, zato se mu na podlagi 
člena 9/2-4 in v zvezi s členom 24/12 DP NZS, izreka prepoved dostopa do 
garderob in tehničnega prostora na TREH (3) tekmah. 
 
Na tekmi med ekipama NK Jevnica – NK Arne Tabor 69 je bil zaradi protestiranja na 
sodniške odločitve in gestikuliranja z rokama v smeri sodnika s klopi za rezervne 
igralce odstranjen fizioterapevt ekipe NK Jevnica Peterca Ciril, zato se mu na podlagi 
člena 9/2-4 in v zvezi s členom 24-12 DP NZS izreka prepoved dostopa do 
uradnega tehničnega prostora na DVEH (2) tekmah. 
  
Izključenemu igralcu Peterka Boštjan (NK Termit Moravče), 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. 
 
Izključenemu igralcu Djeikui Ngaham (NK Jezero Medvode), ki je zaradi udarjanja 
nasprotnega igralca z roko v predel obraza prejel rdeč karton, se na podlagi člena 
9/2-3 in v zvezi s členom 19/3 ter člena 10 DP NZS izreka prepoved nastopanja na 
DVEH (2) tekmah. Po končani tekmi se je igralec opravičil za svoje ravnanje. 
 
Izključenemu igralcu Drčar Joţe (NK Termit Moravče), ki je prejel dva rumena 
kartona 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 Termit Moravče – NK Jezero Medvode je eden od 
igralcev pljunil pomočnika sodnika. Gledalec je bil nato na zahtevo glavnega sodnika 
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odstranjen, zato se ekipi NK Termit Moravče na podlagi člena 9/1-1 in v zvezi s 
členom 25/5 DP NZS izreka opozorilo in se jih poziva, da v bodoče pravočasno 
preprečijo podobne situacije. 
  
 

1. MNZ Liga  1. krog 
 
Izključenemu igralcu Klinec Ţiga (ND Ilirija), ki je prejel dva rumena kartona 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. 
 
 

1. Mladinska liga 2. Krog 
 
Izključenemu igralcu Čošić Valentin (NK Litija), ki je prejel dva rumena kartona 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. 
  
 

1. Kadetska liga  2. krog 
 
Izključenemu igralcu Boškovič Klemen (NK Arne Tabor 69), ki je prejel dva rumena 
kartona 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. 
 
 

1. Liga starejših dečkov 1. krog 
 

Izključenemu igralcu Šilc Tilen (NK Arne Tabor 69), ki je prejel dva rumena kartona 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. 
 
 

2. Liga starejših dečkov 1. krog 
 
Izključenemu igralcu Čakarmiš Jakob (ND Ilirija 1911), 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. 
 

2. Liga mlajših dečkov  1. krog 
 
Ekipi ND Slovan, ki je svoji tekmi dne 27. 8. 2011 v kategoriji mlajši dečki z ekipo NK 
Bravo Publikum odigrala samo z eno ekipo, se na podlagi člena 9/13 ter člena 45/5 
TPZTE v ligah MNZ Ljubljana, izreka denarna kazen v višini 40 €. 
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3. Liga mlajši dečki 1. krog 

 
Ekipi NK Mengo 28, ki ni poslala zapisnika o tekmi dne 27. 8. 2011 z ekipo NK Bravo 
Publikum, se na podlagi člena 9/1-3 ter člena 13 DP NZS in v zvezi s členom 45/2 
TPZTE v ligah MNZ Ljubljana, izreka denarna kazen v višini 20 €. 
 
Ekipi NK Svoboda Ljubljana, ki je svoje tekme dne 27. 8. 2011 z NK Komenda 
odigrala samo z eno ekipo, se na podlagi člena 9/13 ter člena 13 DP NZS in v zvezi s 
členom 45/5 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana izreka denarna kazen v višini 40 €.  
 
Dne 27. 8. 2011 je bila odigrana tekma med ekipama NK Komenda – NK Svoboda 
Ljubljana, na kateri je ekipa NK Svoboda Ljubljana nastopila samo z eno ekipo. V 
zapisnik o tekmi je vpisano, da je izgubila tudi odigrani tekmi z 2:0 in 7:1, čeprav naj 
bi eno odigrala 1:1 in drugo zmagala 3:1. Od ekipe NK Komenda se zahteva pisna 
izjava kdo jim je posredoval podatke, ki so v zapisniku. Prav tako se poziva trenerja 
ekipe NK Komenda Mitič Rajka, da poda pisno izjavo o svojem obnašanju po koncu 
tekme do igralcev nasprotne ekipe, ko jim je prepovedal vstop v garderobo, kjer so 
imeli še nekaj svoje opreme. Izjave naj se do 6. 9. 2011 do 12. ure dostavijo na MNZ 
Ljubljana. 
 
 
ZAOSTALI PRIMERI: 
 
 

Regionalna Ljubljanska liga  1. Krog 
 

Izključenemu igralcu Kriţman Matej (NK Termit Moravče), ki je zaradi brcanja 
nasprotnega igralca brez ţoge prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi 
s členom 19/3 ter člena 10 DP NZS izreka prepoved nastopanja na TREH (3) 
tekmah. 
 
Na tekmi med ND Črnuče – NK Termit Moravče je bil zaradi večkratnega 
protestiranja na sodniške odločitve in po predhodnem opozorilu naj se umiri, s klopi 
za rezervne igralce odstranjen trener ekipe NK Termit Moravče Guna Branko, zato se 
mu na podlagi člena 9/2-4 in v zvezi s členom 24/12 DP NZS, izreka prepoved 
dostopa do garderob in tehničnega prostora na TREH (3) tekmah. 
 
 

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. 

 
 
 

DISCIPLINSKI SODNIK 
Ludvik Faflek l.r 
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PRAVNI POUK: Zoper izrečene kazni je dovoljena pritoţba na komisijo za pritoţbe 
MNZ Ljubljana v roku treh dni od objave zapisnika  disciplinskega sodnika na 
spletni strani MNZ Ljubljana Pritoţba je pravočasna, če je oddana zadnji dan 
pritoţbenega roka priporočeno po pošti in je vplačana taksa v višini 160€. 
 


