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Številka: 2027/2011 
Datum: 13. 4. 2011 

 
Z A P I S N I K  

 
27. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 13. 4. 2011 v prostorih MNZ Ljubljana, 
Vodnikova 155 v Ljubljani. 
 

1. Regionalna Legea liga  17. krog 
 
Igralec Vujanovič Nikola (NK Cockta Kresnice), ki je prejel dva rumena kartona in 
posledično rdeč karton, se na podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s členom 19-1 DP NZS 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) tekmah. Igrišče je zapustil nešportno, 
kar se je upoštevalo pri višini kazni. 
 
Igralec Ivkič Mario (NK Bravo Študent), ki je prejel dva rumena kartona in posledično 
rdeč karton, se na podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s členom 19-1 DP NZS kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
Igralec Kekec Beno (NK Ihan), ki je storil prekršek v čisti situaciji za dosego zadetka 
in zato posledično prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s členom 
19-1DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
Izključenemu igralcu Parič Dino (ND Slovan), ki je grobo ţalil sodnika in zato prejel 
rdeč karton. Pri odhodu z igrišča je poskušal napasti sodnika, kar so mu preprečili 
soigralci, vendar je nadaljeval z ţaljenjem in groţnjami. Na podlagi člena 9-2-3 in v 
zvezi s členom 19-1 DP NZS se mu izreka prepoved nastopanja na petih (5) tekmah. 
 
 

1. Mladinska liga   17. krog 
 

Igralec Vujanovič Nikola (NK Arne Tabor 69), ki je storil prekršek v čisti situaciji za 
dosego zadetka in zato posledično prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9-2-3 in v 
zvezi s členom 19-1DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) tekmi. 
 

2. Mladinska liga  14. krog 
 

Igralec Hrka Dalibor (NK Krka), ki je prejel dva rumena kartona in posledično rdeč 
karton, se na podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s členom 19-1 DP NZS kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
Na tekmi med ekipama ND Ilirija 1911 B – NK Jezero Medvode je bil zaradi 
večkratnega protestiranja na sodniške odločitve in po predhodnem opozorilu naj se 
umiri, s klopi za rezervne igralce odstranjen trener ekipe ND Ilirija 1911 B Jordan 
Marko, zato se mu na podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s členom 24-1 DP NZS izreka 
prepoved vodenja ekipe na dveh (2) tekmah. 
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Igralec Avdič Ernest (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 DP NZS kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
 

1. Kadetska liga   17. krog 
 
V zvezi s prepovedjo nastopa igralca Kreţe Blaţ (NK Zagorje), na tekmi z ekipo NK 
Šmartno, odigrano dne 9. 9. 2011, ker naj bi mu potekel zdravniški pregled, se poziva 
sodnike Asal Muhsil, Maksimovič Igor in Mršič Dalibor da podajo pisne izjave z 
obrazloţitvijo, zakaj so mu prepovedali nastop. Pisne izjave naj dostavijo do 19. 4. 
2011 na MNZ Ljubljana. Ekipo NK Zagorja se poziva, da do 19. 4. 2011 na MNZ 
Ljubljana dostavijo original športno izkaznico igralca Kreţe Blaţ. 
 
 

1. Liga starejši dečki  14. krog 
 

Igralec Debeljak Luka (NK Kočevje), ki je prejel dva rumena kartona in posledično 
rdeč karton, se na podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s členom 19-1 DP NZS kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
Izključenemu igralcu Mihelčič Matic (NK Kočevje), ki je zaradi medsebojnega 
obračunavanja z nasprotnim igralcem prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9-2-3 in 
v zvezi s členom 19 - 5 in 6 DP NZS izreka prepoved nastopanja na petih (5) tekmah. 
 
Izključenemu igralcu Müller Tim (NK Kalcer Vodoterm), ki je zaradi medsebojnega 
obračunavanja z nasprotnim igralcem prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9-2-3 in 
v zvezi s členom 19 - 5 in 6 DP NZS izreka prepoved nastopanja na štirih (4) tekmah. 
Pri izreku se je upoštevala igralčeva pisna izjava. 
 
Izključenemu igralcu Štaba Pečnik Kristjan (NK Kočevje), ki je zaradi udarjanja 
nasprotnega igralca prejel rdeč karton in po izključitvi ţalil sodnika, se na podlagi 
člena 9-2-3 in v zvezi s členom 19-5 in 6 DP NZS izreka prepoved nastopanja na 
petih (5) tekmah. 
 
Izključenemu igralcu Spahijaj Dardan (NK Kalcer Vodoterm), ki je zaradi udarjanja 
nasprotnega igralca prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s členom 
19-5 in 6 DP NZS izreka prepoved nastopanja na štirih (4) tekmah. Pri izreku se je 
upoštevala igralčeva pisna izjava in predkaznovanost. 
 
V zvezi s dogodki na tekmi med ekipama NK Kočevje – NK Kalcer Vodoterm se ekipi 
poziva, da podata pisno izjavo o dogajanju in jo do torka 19. 4. 2011 dostavila na 
MNZ Ljubljana. Prav tako se poziva sodnike Kuţnik Marjan, Judnič Jan in Vraničar 
Bor, da podajo dodatno pisno izjavo v katerih podrobno objasnijo potek dogodkov in 
jih do torka 19. 4. 2011 dostavijo na MNZ Ljubljana. 
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4. Liga mlajši dečki  14. krog 
 

Igralec Indihar Ţan (NK Brinje), ki je storil prekršek v čisti situaciji za dosego zadetka 
in zato posledično prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s členom 
19-1DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
Ekipi NK Kamnik B, ki ni poslala zapisnika o tekmi z ekipo MNC Vrhnika Dren dne 9. 
4. 2011, se na podlagi člena 9-1-3 in v zvezi s členom 45/2 TPZTE v ligah MNZ 
Ljubljana, izreka denarna kazen v višini 20 €.  
 
 
 
ZAOSTALI PRIMERI: 
 

REGIONALNA Legea liga  16. krog 
 
Izključenemu igralcu Jurca Gašper (NK Jezero Medvode), ki je zaradi nasilnega 
udarca nasprotnika prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s členom 
19-2 DP NZS izreka prepoved nastopanja na dveh (2) tekmah. 
 
 
 

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. 

 
 
 

DISCIPLINSKI SODNIK 
Ludvik Faflek l.r 

 
 

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€. 
 


