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Številka: 2032/2011 
Datum: 25. 5. 2011 

 
Z A P I S N I K  

 
32. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 25. 5. 2011 v prostorih MNZ Ljubljana, 
Vodnikova 155 v Ljubljani. 
 
 

1. Regionalna Legea liga  22. krog 
 
Igralec Mežnarič Aleš (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 eni (1) tekmi.  
 
Igralec Vokshaj Leotrim (NK Jezero Medvode), 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. 
 
Igralec Vidergar Valentin (NK Komenda), ki je grobo žalil sodnika in posledično 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.  
 
Po koncu tekme med ekipama NK Zagorje – NK Cockta Kresnice je prišel do sodnika 
predstavnik NK Zagorje Kralj Janez in pričel komentirati sojenje ter glasno žaliti 
sodnike, zato se ga poziva, da v zvezi s svojim obnašanjem poda pisno izjavo in jo 
do 31. 5. 2011 dostavi na MNZ Ljubljana. 
 
Igralec Špec Zoran (ŠD Kolpa), 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. 
 
 

MNZ Liga   19. krog 
 
Ekipi DD Dren, ki iz neopravičenih razlogov ni prišla na odrejeno tekmo dne 21. 5. 
2011 z ekipo NK Svoboda Kisovec, se na podlagi člena 9-1-3 DP NZS in v zvezi s 
členom 45/4 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana, izreka kazen v višini 160 €. 
 
Igralec Pliverič Jan (NK Dragomer), ki je zaradi brcanja nasprotnega igralca brez 
žoge 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. 
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1. Mladinska liga   24. krog 
 

Igralec Kunčič Luka (NK Arne Tabor), 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 dveh (2) tekmah. Pri izreku se je 
upoštevala igralčeva pisna izjava. 
 
 

2. Mladinska liga  19. krog 
 

Igralec Kečkeš Nejc (NK Dragomer), ki je zaradi brcanja nasprotnega igralca brez 
žoge 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 Jusić Osman (NK Jezero Medvode), ki je prejel dva rumena kartona in 
posledično rdeč karton ter ob izključitvi žalil 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. 
Upoštevala se je igralčeva predkaznovanost. 
 
 

1. Liga starejši dečki  19. krog 
 

Igralec Krpič Primož (NK Kalcer Vodoterm), 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  17. krog 
 
Ekipi NK Ivančna Gorica, ki ni poslala zapisnika o tekmi z ekipo NK Mirna dne 22. 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 €.  
 
 

1. Liga mlajši dečki  19. krog  
 
Ekipi NK Ihan - Domžale, ki ni poslala zapisnika o tekmi z ekipo NK Bravo Publikum 
A dne 21. 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 €. Ponovitvena kršitev.  

 
 

2. Liga mlajši dečki  19. krog 
 
Igralec Križman Roman Josef (NK Bela Krajina), 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. 
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Igralec Brezar Klemen (NK Bela Krajina), 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 treh (3) tekmah.  
 
Ekipi NK Kolpa, ki ni poslala zapisnika o tekmi z ekipo NK Arne Tabor dne 21. 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 €.  
 

 
3. Liga mlajši dečki  19. krog 

 
Igralec Bajradoski Nihad (NK Vrhnika), 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 treh (3) tekmah. 
 
 

4. Liga mlajši dečki  19. krog 
 
Ekipi NK Mirna, ki ni poslala zapisnika o tekmi z ekipo NK Litija dne 21. 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 €. 
 
Ekipi NK Kamnik B, ki ni poslala zapisnika o tekmi z ekipo NK Jevnica dne 21. 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 35 €. Ponovitvena kršitev.  
 
 

Cicibani U-10 skupina D  16. krog 
 

Ekipi NK Litija, ki ni poslala zapisnika o tekmi z ekipo NK Krka dne 21. 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 €. 
 
 
 
ZAOSTALI PRIMERI: 
 

RLL  21. krog 
 
Disciplinski sodnik je prejel zahtevano pisno izjavo igralca Fridl Filipa Antona  
(NK Komenda) in se na podlagi zbranih dejstev odločil, da se igralcu na podlagi 
člena 9-2-3, v zvezi s členom 19-1 ter člena 5-1 DP NZS izreka prepoved nastopanja 
na eni (1) tekmi. 
 
Disciplinski sodnik je prejel zahtevano pisno izjavo igralca Lekić Darka (NK Svoboda 
Ljubljana) in se na podlagi zbranih dejstev odločil, da se igralcu na podlagi člena 9-2-
3, v zvezi s členom 19-1 ter člena 5-1 DP NZS izreka prepoved nastopanja na eni (1) 
tekmi. 
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1. Mladinska liga   23. Krog 

  
Igralec Rahne Nik (NK Kalcer Vodoterm), ki je grobo startal na nasprotnega igralca in 
zato prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9-2-3 in člena 19-2 DP NZS izreka 
prepoved nastopanja na štirih (4) tekmah. Upoštevala se je igralčeva 
predkaznovanost. 
 

1. Mladinska liga   18. krog 
 
Disciplinski sodnik je prejel zahtevano pisno izjavo igralca Vatovec Domna (NK Anet 
Dol) in se na podlagi zbranih dejstev odločil, da se igralcu na podlagi člena 9-2-3 in v 
zvezi s členom 19-1 ter člena 5-1 DP NZS izreka prepoved nastopanja na eni (1) 
tekmi. 
 

1. Kadetska liga  23. krog 
 
Igralec Grm Jan (NK Brinje Livar), ki je zaradi udarca nasprotnika z ramo v predel 
obraza prejel rdeč karton in bil izključen, se na podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s 
členom 19-3 DP NZS izreka prepoved nastopanja na treh (3) tekmah. Pri izreku se je 
upoštevala igralčeva pisna izjava in njegovo opravičilo nasprotnemu igralcu. 
 
 

1. Kadetska liga  16. krog 
 

Disciplinski sodnik je prejel zahtevano izjavo predstavnika ekipe Ilirija 1911 
Bamburač Vanja Petra in se na podlagi zbranih dejstev odločil, da se mu na podlagi 
člena 9-2-4 in v zvezi s členom 24-2, 3-1 in 11-1 DP NZS izreka disciplinski ukrep 
prepoved dostopa do garderob in do uradnega tehničnega prostora za dobo 3. 
mesecev, kazen mu začne teči s 25. 5. 2011 in se mu izteče z 24. 8. 2011. 
 
 

1. Liga starejši dečki  18. krog 
  

Disciplinski sodnik je prejel zahtevane izjave v zvezi z nastopom igralca Stevanič 
Uroša na tekmi med ekipama ND Slovan – NK Kočevje, Na podlagi teh in ostalih 
dejstev se je odločil, da se na podlagi člena 37-1 DP NZS, postopek proti NK Kočevje 
ustavi. Ekipo NK Kočevje se poziva k večji pazljivosti pri prijavi za tekmo. 
 

4. Liga mlajši dečki  18. Krog 
 

Disciplinski sodnik je prejel zahtevano pisno izjavo igralca Podhraški Roka (NK 
Cockta Kresnice) in se na podlagi zbranih dejstev odločil, da se igralcu na podlagi 
člena 9-2-3 in v zvezi s členom 19-1 ter 15-1 DP NZS izreka prepoved nastopanja na 
eni (1) tekmi. 
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Opozorilo vsem klubom: 
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (23. 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€. 
 


