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Številka: 2030/2011 
Datum: 11. 5. 2011 

 
Z A P I S N I K  

 
30. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 11. 5. 2011 v prostorih MNZ Ljubljana, 
Vodnikova 155 v Ljubljani. 
 
 

1. Regionalna Legea liga  20. krog 
 
Igralec 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 DP NZS kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na dveh (2) tekmah. Upoštevala se je igralčeva 
predkaznovanost. 
 
Igralec Zupančič Matic (NK Jevnica), 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 19-1 DP NZS izreka prepoved nastopanja na dveh (2) tekmah. Upoštevala se 
je igralčeva predkaznovanost. 
 
Igralec Dţombić Daniel (NK Zagorje), ki je grobo startal na nasprotnega igralca in 
zato prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s členom 19-2 DP NZS, 
izreka prepoved nastopanja na treh (3) tekmah.  
 
 

2. Mladinska liga   17. krog 
 

Igralec Petročnik Luka (FC Ljubljana), ki je prejel dva rumena kartona in posledično 
rdeč karton ter ob izključitvi ţalil sodnika, se na podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s 
členom 19-1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) tekmah. 
 
Igralec Gruden Aljaţ (NK Ivančna Gorica – Brinje), ki je nasilno odrinil nasprotnega 
igralca, ki ga je pred tem spotaknil in zato prejel rdeč karton ter bil izključen, se na 
podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s členom 19-3 DP NZS, kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na dveh (2) tekmah. 
 
 

1. Liga starejši dečki  17. krog 
 
Ekipi NK Kočevje, ki ni poslala zapisnika o tekmi z ekipo NK Brinje dne 7. 5. 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 €.  
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2. Liga starejši dečki  15. krog 
 

Igralec Uglješič SrĎan (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 DP NZS kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
Ekipi NK Olimpija Ljubljana, ki ni poslala zapisnika o tekmi z ekipo NK Bravo 
Publikum dne 7. 5. 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 26 €. Gre za ponovitveno dejanje. 
 
Igralec Durič Beldin (NK Olimpija Ljubljana), ki je grobo ţalil sodnika in posledično 
prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s členom 19-11 DP NZS 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) tekmah. 
 
 

1. Liga mlajši dečki  17. krog  
 
Ekipi NK Rudar Trbovlje, ki ni poslala zapisnika o tekmi z ekipo NK Krka A dne 7. 5. 
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 26 €. Gre za ponovitveno dejanje. 
 
Igralec Junc Kristjan (NK Krka A), 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 19-1 DP NZS izreka prepoved nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
 

2. Liga mlajši dečki  17. krog  
 
Ekipi NK Bela Krajina, ki ni poslala zapisnika o tekmi z ekipo NK Interblock B dne 7. 
5. 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 26 €. Gre za ponovitveno dejanje. 
 
 

4. Liga mlajši dečki  17. krog  
 
Ekipi NK Kamnik B, ki ni poslala zapisnika o tekmi z ekipo NK Ilirija 1911 B dne 7. 5. 
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 26 €. Gre za ponovitveno dejanje. 
 
 

Cicibani U-10 skupina A 14. Krog 
 

Ekipi NK Domţale, ki ni poslala zapisnika o tekmi z ekipo NK Interblock A dne 7. 5. 
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 26 €. Gre za ponovitveno dejanje. 
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Cicibani U-10 skupina B 14. krog 
 
Ekipi NK Kalcer Vodoterm, ki ni poslala zapisnika o tekmi z ekipo NK Interblock B 
dne 4. 5. 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 €.  
 
 

Cicibani U-10 skupina D 14. krog 
 
Ekipi NK Ivančna Gorica, ki ni poslala zapisnika o tekmi z ekipo NK Bela Krajina dne 
7. 5. 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 €.  
 
 

Pokal MNK Ljubljana – mlajši dečki 3. krog 
 
Igralec Lavrih Ţan Luka (NK Brinje), ki je odrinil nasprotnega igralca, ki mu je stopil 
na nogo in zato prejel rdeč karton ter bil izključen, se na podlagi člena 9-2-3 in v 
zvezi s členom 19-1 DP NZS izreka prepoved nastopanja na eni (1) tekmi. Pri izreku 
se je upoštevala igralčeva pisna izjava. 
 
 
 
ZAOSTALI PRIMERI: 
 

1. Kadetska liga   19. krog 
 
Igralec Dragar Črt (NK Zagorje), ki je grobo ţalil sodnika in posledično prejel rdeč 
karton, se na podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s členom 19-11 DP NZS kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na treh (3) tekmah. 
 
 

1. Liga starejši dečki   15. krog 
 
Igralec Lampret Jošt (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 DP NZS kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) tekmi. 
 

2. Liga starejši dečki   14. krog 
 
Ekipi NK Jevnica, ki iz neopravičenih razlogov ni prišla na odrejeno tekmo z NK 
Mirna, dne 24. 4. 2011, se na podlagi člena 9-1-3 DP NZS, izreka denarna kazen v 
višini 160 €. 
 
 

Opozorilo vsem klubom: 
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (21. krog) ne bo pravočasno poslal 
poročila o tekmi, bo v skladu s 45. členom 2. alineja tekmovalnih propozicij MNZ 
Ljubljana disciplinsko obravnavan. 
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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€. 
 


