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Številka: 2028/2012 
Datum: 6. 6. 2012 

 
Z A P I S N I K  

 
28. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 6. 6. 2012 v prostorih MNZ Ljubljana, 
Vodnikova 155 v Ljubljani. 
 
 
 

Regionalna Ljubljanska liga 23. krog 
 
Izključenemu igralcu Breznik Gordan (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. 
 
Na tekmi 2. 6. 2012 je bila odigrana tekma med ekipama NK Kočevje – ŠD Kolpa, na 
kateri je bil zaradi glasnega protestiranja na sodniške odločitve in žalitve sodnika, na 
tribuno odstranjen vodja varnosti Kverh Branko, zato se mu na podlagi člena 9/2-6 in 
v zvezi s členom 24/1, 11, 12 ter člena 11/1 DP NZS izreka disciplinski ukrep 
»PREPOVED SODELOVANJA NA VSEH Z NOGOMETOM POVEZANIH 
DEJAVNOSTIH ZA DOBO ENEGA (1) MESECA. Kazen mu začne teči s 6. 6. 2012 
in se mu izteče 5. 7. 2012. 
 
 

MNZ liga  19. krog 
 
Izključenemu igralcu Mandelj Jure (ŠD Vir), 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. 
 
 

1. Mladinska liga 22. krog 
 
Izključenemu igralcu Medija Drčar Amadej (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. 
 
Na tekmi med ekipama ND Slovan – NK Dolomiti Dobrova je igralec Ponjevič Timotej 
(ND Slovan) po storjenim prekrškom nad njim, ki ga je sodnik dosodil, prijel 
nasprotnega igralca za dres, ga vrgel po tleh in ga brcnil v nogo, za kar je prejel rdeč 
karton. Po tem se je približal sodniku, vendar so mu fizični obračun preprečili 
soigralci. Pri zapuščanju igrišča je grozil sodniku, da ga bo počakal in da bo že videl 
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svoje. S sodnikom je želel obračunati tudi po tekmi, kar so mu zopet preprečili 
soigralci, zato se mu na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1,3 ter člena 10 
DP NZS izreka prepoved nastopanja na SEDMIH (7) tekmah. Pri izreku kazni se je 
upoštevala igralčeva predkaznovanost in B/4 in E/3 – Splošnih navodil NZS. 
 
 

2. Mladinska liga  19. krog 
 
Izključenemu igralcu Klemen Kunc (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 DVEH (2) tekmah. 
 
 

1. Liga starejši dečki  20. krog 
 
Izključenemu igralcu Toba Alin (NK Šmartno), 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  20. krog 
 
 
Izključenemu igralcu Jasenc Rok (NK Roltek Dob), 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 Verstovšek Matej (NK Olimpija Ljubljana B), ki je zaradi brcanja 
nasprotnega igralca brez žoge 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 DVEH (2) 
tekmah. Upoštevala se je olajševalna okoliščina IV. 2 Splošnih navodil NZS. 
 
 
ZAOSTALI PRIMERI: 
 

1. Liga starejši dečki  19. krog 
 
Ekipo MNC Vrhnika Dren se poziva, da do 12. 6. do 12,00 ure na sedež MNZ 
Ljubljana za igralca Soklič Aljaža pošlje potrdilo šole, da je bil v šoli v naravi.  In se 
zato ni mogel udeležit soočenja. Potrdilo mora vsebovati začetek in konec šole, 
podpis odgovorne osebe in žig.  

 
 
DISCIPLINSKI SODNIK 
Ludvik Faflek l. r 
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Opozorilo vsem klubom: 
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (24. 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€. 


