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Številka: 2030/2012 
Datum: 20. 6. 2012 

 
Z A P I S N I K  

 
30. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 20. 6. 2012 v prostorih MNZ Ljubljana, 
Vodnikova 155 v Ljubljani. 
 
 
 

Regionalna Ljubljanska liga 26. krog 
 
 
Izključenemu igralcu Miletić NeĎo (NK Ihan), 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 predkaznovanost igralca. 
 
Izključenemu igralcu Vuk Kristijan (NK Cockta Kresnice), ki je zaradi udarjanja 
nasprotnega igralca v predel obraza 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 predkaznovanost igralca. 
 
Izključenemu igralcu Vidergar Matej (NK Termit Moravče), 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 predkaznovanost igralca. 
 
Na tekmi 16. 6. 2012 je bila odigrana tekma med ekipama ND Črnuče – NK Cockta 
Kresnice), na kateri je bil zaradi večkratnega protestiranja na sodniške odločitve in po 
predhodnem opozorilu naj se umiri s klopi za rezervne igralce odstranjen fizioterapevt 
ekipe  ND Črnuče Muhič Edin, zato se mu na podlagi člena 9/2-4 in v zvezi s členom 
24/12 DP NZS izreka disciplinski ukrep »PREPOVED DOSTOPA DO GARDEROB 
IN DO URADNEGA TEHNIČNEGA PROSTORA« na TREH (3) tekmah. Pri izreku 
se je upoštevala predkaznovanost igralca. 
 
 

MNZ liga  21. krog 
 
Izključenemu igralcu Kusturić Davor (NK DD Dren), 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. 
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1. Liga starejši dečki  22. krog 
 
Na tekmi 16. 6. 2012 je bila odigrana tekma med ekipama ND Ilirija 1911 – NK 
Šmartno na kateri je bil zaradi večkratnega protestiranja na sodniške odločitve in po 
predhodnem opozorilu naj se umiri s klopi za rezervne igralce odstranjen trener ekipe  
NK Šmartno Anželj Robi, zato se mu na podlagi člena 9/2-4 in v zvezi s členom 24/12 
DP NZS izreka disciplinski ukrep »PREPOVED DOSTOPA DO GARDEROB IN DO 
URADNEGA TEHNIČNEGA PROSTORA« na DVEH (2) tekmah. Pri izreku se je 
upoštevala predkaznovanost igralca in opravičilo trenerja sodniku. 
 
Ekipi NK Kamnik, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 16. 6. 2012 z ekipo NK 
Arne Tabor, 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 26 €. Gre za 
ponovitven primer. 
 

1. Liga mlajših dečkov  22. krog 
 
Ekipi NK Olimpija Ljubljana A ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 13. 6. 2012 
z ekipo NK Krka, 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 mlajših dečkov  22. krog 
 
Izključenemu igralcu Omahen Matej (NK Roltek Dob), 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. 
 
Izključenemu igralcu Lazarevič Nemanja (NK Šmartno), 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. 
 
 
 
ZAOSTALI PRIMERI: 
 
 

Regionalna Ljubljanska liga 25. krog 
 

Na tekmi 13. 6. 2012 je bila odigrana tekma med ekipama NK Litija – NK Ihan na 
kateri je bil zaradi večkratnega protestiranja na sodniške odločitve in po predhodnem 
opozorilu naj se umiri s klopi za rezervne igralce odstranjen pomočnik trenerja ekipe  
NK Litija Golnar Simon, zato se mu na podlagi člena 9/2-4 in v zvezi s členom 24/12 
DP NZS izreka disciplinski ukrep »PREPOVED DOSTOPA DO GARDEROB IN DO 
URADNEGA TEHNIČNEGA PROSTORA« na TREH (3) tekmah. Pri izreku se je 
upoštevala predkaznovanost igralca. 
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Izključenemu igralcu Anton Filip Fridl (NK Komenda), ki je zaradi grobe žalitve  
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 upoštevalo opravičilo igralca sodniku. 
 
Izključenemu igralcu Škerl Borut (ND Črnuče), 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 predkaznovanost igralca. 
 
 

1. Liga mlajših dečkov  21. krog 
 
Izključenemu igralcu Caserman Rok (NK Dolomiti Dobrova), 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. 
 
 

DISCIPLINSKI SODNIK 
Ludvik Faflek l. r 

 
 
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€. 


