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Številka: 2029/2012 
Datum: 13. 6. 2012 

 
Z A P I S N I K  

 
29. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 13. 6. 2012 v prostorih MNZ Ljubljana, 
Vodnikova 155 v Ljubljani. 
 
 
 

Regionalna Ljubljanska liga 24. krog 
 
Izključenemu igralcu Mihelčič Dejan (NK Kočevje), 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 Pušič Denis (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.  
 
Izključenemu igralcu Velič Amel (NK Litija), ki je zaradi medsebojnega obračunavanja 
z nasprotnim igralcem 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. 
 
Izključenemu igralcu Juwara Ousman (NK Vrhnika), ki je zaradi medsebojnega 
obračunavanja z nasprotnim igralcem 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 TREH 
(3) tekmah. Pri izreku se je upoštevala predkaznovanost igralca. 
 
 

Regionalna Ljubljanska liga 26. krog 
 
Izključenemu igralcu Kurić Anel (NK Vrhnika), 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 predkaznovanost igralca. 
 
 

MNZ liga  20. krog 
 
Izključenemu igralcu Đekič Nenad (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.  
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2. Mladinska liga 20. krog 

 
Izključenemu igralcu Tomšič Urban (NK Dragomer), 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. Kadetska liga  23. krog 
 
Izključenemu igralcu Vasiljević Danijel (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. 
 
Izključenemu igralcu Piškurič Luka (NK Ivančna Gorica – 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. 
 
 

1. Liga starejši dečki  21. krog 
 
Ekipi NK Dolomiti Dobrova, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 9. 6. 2012 z 
ekipo NK Roltek Dob, 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 Arne Tabor 69, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 9. 6. 2012 z 
ekipo MNC Vrhnika Dren, 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 €.  
 
 

2. Liga starejši dečki  21. krog 
 
Izključenemu igralcu Perc Tim (NK Logatec), 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.  
 
 

3. Liga mlajših dečkov  21. krog 
 
Izključenemu igralcu Humar Ţan (ND Ilirija 1911 B), 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. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 

ZAOSTALI PRIMERI: 
 

1. Liga starejši dečki  19. krog 
 
Dne 27. 5. 2012 je bila odigrana tekma med ekipama NK Kočevje – MNC Vrhnika 
Dren. V zapisnik je bil pod drugim imenom vpisan igralec Soklič Aljaţ (MNC Vrhnika 
Dren), ki ni imel pravice nastopa. Pri pregledu športnih izkaznic je sodnik Sokliču 
prepovedal nastop, ker je ocenil, da igralec ni isti kot je pisalo na športni izkaznici. 
Igralec Soklič Aljaţ je poslal pisno izjavo in v njej potrdil, da je bil res on vpisan v 
zapisnik pod drugim imenom, vendar ga je na to nagovoril trener ekipe MNC Vrhnika 
Dren Zalar Sebastian. Ter svoje dejanje obţaloval.  Igralcu se na podlagi člena 9/1-1, 
člena 5/1 in člena 19/1-9 DP NZS izreka disciplinski ukrep OPOZORILO. 
 
Dne 27. 5. 2012 je bila odigrana tekma med ekipama NK Kočevje – MNC Vrhnika 
Dren, na kateri je trener ekipe MNC Vrhnika Dren Zalar Sebastian v zapisnik za 
tekmo prijavil igralca Soklič Aljaţa, ki ni imel pravice nastopa, pod drugim imenom 
(Todorovič Boţnar Luka). Sodnik je pri preverjanju športnih izkaznic ocenil, da se 
slika in igralec ne ujemata in mu prepovedal nastop. 
Disciplinski sodnik je zaradi razjasnitve situacije dne 5. 6. 2012 opravil soočenje, na 
katerega pa sta prišla le sodnik Vuk Pavo in trener Zalar Sebastian. Trener je 
povedal, da je igralec Soklič Aljaţ v šola v naravi, zato ni prišel na soočenje.Za 
Todorovič Boţnar Luko je povedal, da na soočenje ni hotel priti. Povedal je tudi, da 
sta bila na tekmi v Kočevju prisotna tako Todorovič Boţnar Luka kot njegov oče, kar  
pa je oče s pisno izjavo kasneje zanikal.  
Za razjasnitev neprihoda Soklič Aljaţa na soočenje je disciplinski sodnik od ekipe 
MNC Vrhnika Dren zahteval pisno potrdilo šole, vendar tega niso poslali. Je pa 
igralec Soklič Aljaţ poslal pisno izjavo, da je bil res on prijavljen za tekmo pod 
imenom Todorovič Boţnar Luka, čeprav je trenerja Zalar Sebastiana opozoril, da je 
kaznovan in nima pravice nastopa. Vendar mu je ta odgovoril, da se bo ţe uredilo. 
Zalar Sebastian je potem, ko ekipa MNC Vrhnika Dren ni dostavila potrdila, poslal 
pisno izjavo in v njej priznal namen nastopa ekipe s kaznovanim igralcem in zakaj 
igralca nista prišla na soočenje. 
Na podlagi vseh zbranih dejstev iz izjav in soočenja, se je disciplinski sodnik odločil, 
da se Sebastian Zalar za vnos igralca v zapisnik o tekmi na podlagi člena 9/2-6, 
člena 3/1 in člena in člena 24/1 DP NZS kaznuje s »PREPOVEDJO SODELOVANJA 
V VSEH Z NOGOMETOM POVEZANIH DEJAVNOSTI ZA DOBO 1 (enega) 
MESECA«. Zaradi dajanja netočnih in zavajajočih podatkov na soočenju pri 
disciplinskem sodniku na podlagi člena 9/2-6, člena 3/1, člena 24/7,8 DP NZS 
kaznuje s »PREPOVEDJO SODELOVANJA V VSEH Z NOGOMETOM POVEZANIH 
DEJAVNOSTIH ZA DOBO 2 (dveh) MESECEV.« Zaradi načrtovanega in namernega 
zavajanja sodnika na tekmi, tekmovalnega organa in disciplinskega sodnika z 
neresničnimi izjavami, z vpletanjem staršev igralca, da bi potrdili neresnične trditve, 
se mu na podlagi člena 9/2-6, člena 3/1 in člena 24/1,3,6,7,8,9 DP NZS kaznuje s 
»PREPOVEDJO SODELOVANJA V VSEH Z NOGOMETOM POVEZANIH 
DEJAVNOSTIH ZA DOBO 6. MESECEV.« 
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Na podlagi vsega navedenega se Zalar Sebastianu, trenerju ekipe MNC Vrhnika 
Dren, na podlagi člena 3/1, člena 5, 6/1, 7, 9/2-6, 11/1, 12, 24/1,2,6,7,8,9,10 DP NZS 
izreka enotna kazen »PREPOVED SODELOVANJA V VSEH Z NOGOMETOM 
POVEZANIH DEJAVNOSTIH ZA DOBO DEVETIH (9) MESECEV.« Kazen mu 
začne teči s 14. 6. 2012 in se mu izteče s 13. 3. 2013. 
 
O obnašanju in kršitvah Zalar Sebastiana bo obveščena trenerska organizacija 
DNTOZ Ljubljana. 
 

 
 
DISCIPLINSKI SODNIK 
Ludvik Faflek l. r 

 
 
 
 

 

 
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 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€. 


