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Številka: 2024/2012 
Datum:9. 5. 2012 

 
Z A P I S N I K  

 
24. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 9. 5. 2012 v prostorih MNZ Ljubljana, 
Vodnikova 155 v Ljubljani. 
 
 
 

Regionalna Ljubljanska liga 19. krog 
 
Izključenemu igralcu Mandelj Luka (MK Ihan), ki je zaradi grobe ţalitve  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. Pri izreku se je 
upoštevala igralčeva predkaznovanost in opravičilo sodniku po tekmi. 
 
Izključenemu igralcu Justin Peter (ŠD Arne Tabor), ki je prejel dva rumena kartona in 
posledično rdeč karton ter ob odhodu z igrišča ţalil sodnika, se na podlagi člena 9/2-
3 in v zvezi s členom 19/1 ter členom 10. DP NZS, izreka prepoved nastopanja na 
ŠTIRIH (4) tekmah. Pri izreku se je upoštevala igralčeva predkaznovanost. 
 
Izključenemu igralcu Gantar Luka (NK Rudar Trbovlje), ki je grobo startal na 
nasprotnega igralca in prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s 
členom 19/2 ter členom 10. DP NZS, izreka prepoved nastopanja na TREH (3) 
tekmah. 
 
Izključenemu igralcu Damjanovič Milan (NK Komenda), 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. 
 
Izključenemu igralcu Škerl Borut (ND Črnuče), 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 18. krog 
 
Po koncu tekme med ekipama NK Litija – ŠD Dobrova Dolomiti, odigrane 6. 5. 2012,  
je pri odhodu z igrišča pred vhodom v garderobe do sodnika Stariha Joţe pristopil 
igralec Klemenšek Luka (ŠD Dobrova) ter ga pričel ţaliti. Nato je pristopil glavni 
sodnik Kos Blaţ in mu rekel, da naj se odstrani, ta pa je začel ţaliti še njega, zato ga 
je sodnik prijavil v disciplinski postopek. Od igralca Klemenšek Luka se zahteva pisna 
izjava v kateri naj pojasni svoje obnašanje. Izjavo naj dostavi do 15. 5. 2012 na MNZ 
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Ljubljana. Prav tako se Klemenšek Luku na podlagi člena 34 DP NZS izreka 
SUSPENZ, ki začne veljati 9. 5. 2012. 
 
Izključenemu igralcu Ponjevič Timotej (ND Slovan), 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. Mladinska liga  15. krog 
 
Izključenemu igralcu Stevanović Draţen (MNC Vrhnika 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. 
 
Izključenemu igralcu Bajramovski Demir (MNC Vrhnika Dren), ki je zaradi ţalitve 
sodnika prejel rdeč karton ter ob odhodu z igrišča grozil sodniku, da ga bo razbil in 
ubil in hotel fizično z njim obračunat. Ţalil je tudi svoje soigralce in trenerja, ki so ga 
skušali umiriti. Igrišče je zapustil nešportno in s kletvicami. Sodnika je ţalil tudi s 
črnuhom in ciganom, zato se mu na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1 ter 
členom 10. DP NZS, izreka prepoved nastopanja za dobo šestih (6) mesecev. 
Kazen mu začne teči z 9. 5. 2012 in se mu izteče 8. 11. 2012.  
 
 

1. Liga starejši dečki  16. krog 
 
Izključenemu igralcu Trajbarič Jernej (ND Ilirija 1911 A), 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. 
 
Izključenemu igralcu Palčič Ţan (ND Ilirija 1911 A), ki je zaradi grobe ţalitve  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. 
 
 

1. Liga mlajših dečkov  16. krog 
 
Izključenemu igralcu Tomšič Kevin (NK Brinje), 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 mlajših dečkov  16. krog 
 
Ekipi NK Ivančna Gorica, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 5. 5. 2012 z 
ekipo NK Šmartno, 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 Calcit Kamnik, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 6. 5. 2012 z 
ekipo NK Kočevje, se na podlagi člena 9/1-3 ter člena 13 DP NZS in v zvezi s členom 
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45/2 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana, izreka denarna kazen v višini 61 €. Gre za 
ponovitven primer. 
 
 

3. Liga mlajših dečkov  16. krog 
 
Ekipi MNC Vrhnika Dren, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 6. 5. 2012 z 
ekipo NK Komenda, 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 €. 
 
Na tekmi med MNC Vrhnika Dren – NK Komenda, je bil zaradi večkratnega 
protestiranja na sodniške odločitve in po predhodnem opozorilu naj se umiri, s klopi 
za rezervne igralce odstranjen trener ekipe MNC Vrhnika Dren Muratagič Jasmin, 
zato se mu na podlagi člena 9/2-4 in v zvezi s členom 24/12 DP NZS izreka 
»PREPOVED DOSTOPA DO GARDEROB IN DO URADNEGA TEHNIČNEGA 
PROSTORA« na ENI (1) tekmi. Pri izreku se je upoštevala trenerjeva pisna izjava. 
 
 
 
ZAOSTALI PRIMERI: 
 

1. Mladinska liga 17. krog 
 

Izključenemu igralcu Vršič Anţe (NK Dol), ki je zaradi grobe ţalitve  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. 
 
Izključenemu igralcu Radonjič Matej (NK Dol), 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 DVEH (2) 
tekmah. Pri izreku se je upoštevala igralčeva predkaznovanost. 
 
Izključenemu igralcu Grad Miroslav (NK Dol), 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 
členom 10 DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ŠTIRIH (4) tekmah. Pri izreku 
se je upoštevala igralčeva predkaznovanost.  
 
 

1. Kadetska liga  17. krog 
 

Izključenemu igralcu Vršič Andraţu (NK Dol), ki je zaradi udarjanja nasprotnega 
igralca z roko v predel telesa 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. 
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DISCIPLINSKI SODNIK 
Ludvik Faflek l. r 

 
 

 
Opozorilo vsem klubom: 
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (20. 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 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€. 


