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Številka: 2031/2011 
Datum: 18. 5. 2011 

 
Z A P I S N I K  

 
31. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 18. 5. 2011 v prostorih MNZ Ljubljana, 
Vodnikova 155 v Ljubljani. 
 
 

1. Regionalna Legea liga  21. 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. Upoštevala se je igralčeva 
predkaznovanost. 
 
Igralec Jurišič Danijel (NK Svoboda Ljubljana), 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. 
 
Po koncu tekme med ekipama NK Komenda – NK Svoboda Ljubljana je igralec Lekič 
Darko (NK Svoboda Ljubljana) stekel po enega igralca nasprotne ekipe ter ga začel 
besedno napadati in odrivati. Z njim je hotel fizično obračunati kar so mu preprečili 
soigralci in ga odstranili z igrišča. Zato se Lekič Darka poziva, da v zvezi s svojim 
obnašanjem poda pisno izjavo in jo do torka 24. 5. 2011 dostavi na MNZ Ljubljana. 
 
Po koncu tekme med ekipama NK Komenda – NK Svoboda Ljubljana je igralec Fridl 
Filip Anton (NK Komenda) prišel do enega od svojih soigralcev, se pričel nanj dreti in 
poskušal z njim fizično obračunati. To so mu preprečili soigralci, tako da je uspel 
samo enkrat soigralca brcniti, preden so ga odstranili z igrišča. Igralca Fridl Filip 
Antona se poziva, da v zvezi s svojim obnašanjem poda pisno izjavo in jo do torka 
24. 5. 2011 dostavi na MNZ Ljubljana. 
 
Igralec Berger Jan (NK Rudar Trbovlje), 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. 
 

MNZ Liga   18. krog 
 

Igralec Smolnikar Marjan (ŠD Vir), ki je storil prekršek nad nasprotnim igralcem in bi 
zato prejel rumen karton, je nato pristopil k sodniku, ga prijel za dres ter mu grozil, 
zaradi česar je prejel rdeč karton. Igrišče je nešportno in pomoči soigralcev zapustil 
ter še naprej grozil sodniku, zato se na podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s členom 19-1-5 
ter 10. člena DP NZS izreka prepoved nastopanja za dobo šestih (6) mesecev. 
Kazen začne teči z 18. 5. 2011 in se mu izteče z 17. 11. 2011.  
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1. Mladinska liga   22. krog 
 

Igralec Simeunovič Aleksandar (NK Dolomiti Dobrova), 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 MNC Vrhnika Dren, ki iz neopravičenih razlogov ni prišla na odrejeno tekmo 
dne 14. 5. 2011 z ekipo NK Anet Dol, se na podlagi člena 9-1-3 DP NZS in v zvezi s 
členom 45/15 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana, izreka denarna kazen v višini 160 €. 
 
 

2. Mladinska liga  18. krog 
 

Igralec Cev Matej (ND FC Ljubljana), 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. 
 
Igralec Podgajski Jan (NK Olimpija Ljubljana), ki je zaradi odrivanja nasprotnega 
igralca preje drug rumeni karton, je nato pljunil proti sodniku vendar ga ni zadel. Ob 
odhodu z igrišča je žaljivo govoril, ko je šel mimo domače klopi, zato se mu na 
podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s členom 19-1-3 ter 10. členom DP NZS izreka 
prepoved nastopanja na šestih (6) tekmah. 
 
Igralec Kokalj Robi (ND Ilirija 1911), 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. 
 
Igralec Evačič Vito (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 DP NZS kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na dveh (2) tekmah. Upoštevala se je igralčeva 
predkaznovanost. 
 
 

1. Liga starejši dečki  18. krog 
 

Dne 15. 5. 2011 je bila odigrana tekma med ekipama ND Slovan – NK Kočevje, na 
kateri je pri ekipi NK Kočevje nastopil igralec Stevanič Uroš, ki pa ni bil vpisan v 
zapisnik, zato se poziva ekipo NK Kočevje, da v zvezi z nastopom igralca Stevanič 
Uroša poda pisno izjavo in obrazložitev ter jo do 24. 5. 2011 dostavi na MNZ 
Ljubljana. 
 
Prav tako se poziva sodnika tekme Momčilovič Dragana, da podrobneje obrazloži, 
kako je prišlo do nastopa igralca na tekmi, ter izjavo dostavi do 24. 5. 2011 na MNZ 
Ljubljana. 

 
2. Liga starejši dečki  16. krog 

 
Igralec Catalin Toba (ND FC Ljubljana), 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. 



 

 

3 

 
Igralec Radovanovič Alen (ND FC Ljubljana), ki je zaradi udarjanja nasprotnega 
igralca z roko predel obraza  prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s 
členom 19-3 DP NZS izreka prepoved nastopanja na petih (5) tekmah. 
 
Igralec Kličič Luka (NK Jevnica), ki je potem, ko je bil nad njim storjen prekršek vstal 
in začel odrivati nasprotnika in ga žaliti ter zato prejel rdeč karton, se na podlagi 
člena 9-2-3 in v zvezi s členom 19-1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 
treh (3) tekmah. Upoštevala se je igralčeva predkaznovanost. 
 
 

4. Liga mlajši dečki  17. krog  
 
Na koncu tekme med ekipama NK Cockta Kresnice – NK Krim je igralec Podhraški 
Rok (NK Cockta Kresnice) žalil sodnika, zato se ga poziva, da v zvezi s svojim 
obnašanjem poda pisno izjavo in jo do 24. 5. 2011 dostavi na MNZ Ljubljana. 
 
 
 

Opozorilo vsem klubom: 
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (22. 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 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€. 
 


