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Številka: 2022/2012 
Datum: 18. 4. 2012 

 
Z A P I S N I K  

 
22. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 18. 4. 2012 v prostorih MNZ Ljubljana, 
Vodnikova 155 v Ljubljani. 
 
 
 

Regionalna Ljubljanska liga 17. krog 
 
Izključenemu igralcu Peterka Mitja (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 DVEH (2) tekmah. Pri izreku se je 
upoštevala igralčeva predkaznovanost. 
 
Ekipi NK Vrhnika, ki je z oddajo športnih izkaznic zamudila 40 minut, se na podlagi 
člena 9/1-1 in v zvezi s členom 25/7 DP NZS izreka OPOZORILO. 
 
Izključenemu igralcu Simič Boban (NK Litija), ki je zaradi grobe žalitve  sodnika prejel 
rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1 ter člena 10 DP NZS 
izreka prepoved nastopanja na TREH (3) tekmah. 
 
Izključenemu igralcu Simončič Rok (NK Litija), ki je zaradi grobe žalitve  sodnika 
prejel rdeč karton, potem pristopil do sodnika, ga prijel za ramo in mu grozil, se na 
podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1 -1 in 5 ter člena 10 DP NZS izreka 
prepoved nastopanja za dobo ŠEST (6) mesecev. Kazen mu prične teči z 18. 4. 
2012 in se mu izteče z 17. 10. 2012. Pri izreku se je upoštevala igralčeva 
predkaznovanost. Višina kazni se je izrekla v skladu z F/5 Splošnega navodila 
NZS za delo disciplinskih organov. 
 
 

MNZ Liga  13. Krog 
 
Izključenemu igralcu Polič Ermelin (NK DD Dren), 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 16. krog 
 
Izključenemu igralcu Medija Drčar Amadej (NK Dol), 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. 
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2. Mladinska liga  13. krog 
 
Izključenemu igralcu Kunc Jernej (NK Dragomer), 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 starejši dečki  14. krog 
 

Izključenemu igralcu Benkovič Urban (NK Calcit Kamnik), 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. Igralec se 
je po tekmi sodniku opravičil za svoje obnašanje 
 
Izključenemu igralcu Pavlin Jure (NK Roltek Dob), ki je zaradi grobe žalitve  sodnika 
prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1 ter člena 10 DP 
NZS izreka prepoved nastopanja na ŠTIRIH (4) tekmah. Pri izreku se je 
upoštevala igralčeva predkaznovanost. 
 
 

1. Liga mlajših dečkov  14. krog 
 
Izključenemu igralcu Triler Nik (NK Interblock), ki je zaradi grobe žalitve  sodnika 
prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1 ter člena 10 DP 
NZS izreka prepoved nastopanja na TREH (3) tekmah. 
 
Ekipi NK Ihan - Domžale, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 14. 4. 2012 z 
ekipo ŠD Kolpa, 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 35 €. Gre za 
ponovitven primer. 
 

4. Liga mlajših dečkov  14. krog 
 

Ekipi NK Šmarješke toplice, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 14. 4. 2012 z 
ekipo NK Termit Moravče, 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 €.  
 
 

Cicibani U-10 skupina A 11. krog 
 

Ekipi NK Calcit Kamnik, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 14. 4. 2012 z 
ekipo NK Bravo A, 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 26 €. 
Ponovitvena kršitev. 
 
Ekipi NK Interblock A, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 14. 4. 2012 z ekipo 
NK Olimpija Ljubljana A, 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 €.  
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Ekipi NK Arne Tabor 69, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 15. 4. 2012 z 
ekipo NK Svoboda Ljubljana, 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 
€.  
 
Vse ekipe se opozarja, da pri pisanju zapisnikov o odigrani tekmi vpisujejo le 
tiste osebe, ki so prisotne na tekmi. Prav tako morajo pri trenerju obvezno 
napisati licenco in številko. V kolikor za leto 2012 še trener ni prejel licenčnega 
kartona mora klub navesti razlog zakaj ne. 
 
 

DISCIPLINSKI SODNIK 
Ludvik Faflek l. r 

 
 

 
Opozorilo vsem klubom: 
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (18. 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€. 


