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Številka: 9/2014 
Datum: 15. 10. 2014 

 
Z A P I S N I K  

 
9. seje disciplinskega sodnika, ki je bila v prostorih MNZ Ljubljana, Pod hribom 55, 1000 
Ljubljana. 
 

Regionalna ljubljanska liga   7. krog 
 
Izključenemu igralcu ND Črnuče VRABAC DENIS, ki je zaradi spotikanja nasprotnega igralca 
prejel drugi rumeni karton in posledično 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. 
 
Izključenemu igralcu NK Bela Krajina GREGORČIČ ROK, ki je zaradi brezobzirne igre prejel 
drugi rumeni karton in posledično 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. 
 
Izključenemu igralcu AŠK Bravo STRANJAK ROBERT, ki je grobo žalil sodnika in zato 
posledično prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-1 DP NZS , 
izreka prepoved nastopanja na TREH (3) tekmah.  
 
Na tekmi med ekipama NK Brinje Grosuplje – AŠK Bravo je bil zaradi večkratnega 
protestiranja na sodniške odločitve in po predhodnem opozorilu naj se umiri, s klopi za 
rezervne igralce odstranjen predstavnik ekipe NK Brinje Grosuplje Berdajs Sebastijan, zato se 
mu na podlagi člena 9/2-4 in v zvezi s členom 24, izreka disciplinski ukrep »PREPOVED 
DOSTOPA DO GARDEROB IN DO URADNEGA TEHNIČNEGA PROSTORA « na DVEH (2) tekmah. 
 
 

1. Mladinska liga   7. krog 
 

Na tekmi med ekipama NK Laby s Mengo 28 – NK Bela Krajina je bil zaradi večkratnega 
protestiranja na sodniške odločitve in po predhodnem opozorilu naj se umiri, s klopi za 
rezervne igralce odstranjen predstavnik ekipe NK Bela Krajina Plut Goran, zato se mu na 
podlagi člena 9/2-4 in v zvezi s členom 24, izreka disciplinski ukrep »PREPOVED DOSTOPA DO 
GARDEROB IN DO URADNEGA TEHNIČNEGA PROSTORA « na DVEH (2) tekmah. 
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Kadetska liga   7. krog 

 
Izključenemu igralcu NK Brinje Grosuplje ŠKERLJ LUKA, ki je zaradi udarjanja nasprotnega 
igralca z roko v predel obraza prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 
19/1-4 DP NZS , izreka prepoved nastopanja na TREH (3) tekmah. 
 
 

1. liga starejši dečki   7. krog 
 
Izključenemu igralcu NK Litija VOZELJ NIK, ki je zaradi brcanja nasprotnega igralca brez žoge 
prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-3 DP NZS, izreka 
prepoved nastopanja na DVEH (2) tekmah. Pri izreku se je upoštevala igralčeva pisna izjava. 
 
Izključenemu igralcu NK Vrhnika DESID JOVAN, ki je zaradi vlečenja nasprotnega igralca za 
dres prejel drugi rumeni karton in posledično 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. 
 
Izključenemu igralcu NK Vrhnika VUKIČEVID DAVID, ki je zaradi spotikanja nasprotnega 
igralca prejel drugi rumeni karton in posledično 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. Pri izreku 
kazni se je upoštevala igralčeva predkaznovanost. 
 
 

3. liga mlajši dečki  7. krog 
 
 
Ekipi NK Zagorje, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 11. 10. 2014 z ekipo NK 
Interblock A se na podlagi člena 9/1-3  DP NZS in v zvezi s členom 45/2 TPZTE v ligah MNZ 
Ljubljana , izreka denarna kazen v višini 20 EUR. 
 
 

Mlajši dečki skupina 2 7. krog 
 

Ekipi NK Krka NŠ Lev, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 12. 10. 2014 z ekipo NK 
Šentjernej se na podlagi člena 9/1-3  DP NZS in v zvezi s členom 45/2 TPZTE v ligah MNZ 
Ljubljana , izreka denarna kazen v višini 20 EUR. 
 

 
 
 
 

ZAOSTALE TEKME 
 

Pokal  člani   1. krog 
 

Na podlagi 37. člena DP NZS se disciplinski postopek proti igralcu NK Ihan Dizdarevid Hasanu 
in trenerju NK Ihan Maleševid Damjanu USTAVI. 
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Kadetska liga   6. krog 
 

Pri izreku kazni za igralca NK Brinje Grosuplje HRIBERSKI ŽAN je prišlo do napake pri branju 
izjave sodnika in se je igralcu izrekla kazen za prejeta dva rumena kartona in posledično 
prejet rdeč karton, kar pa ni pravilno, zato se ta kazen preklicuje in se igralcu izreka 
adekvatna kazen za njegovo dejanje. 
 
Igralec NK Brinje Grosuplje HRIBERSKI ŽAN je nešportno odreagiral na komentarje s tribune 
in proti navijačem izrekel nekaj kletvic, zaradi česar mu je sodnik pokazal rdeč karton in ga 
izključil. Zato se mu na podlagi člena 9/2-2 in v zvezi s členom 19/1-1 DP NZS izreka prepoved 
nastopanja na DVEH (2) tekmah. Pri izreku se je upoštevala igralčeva predkaznovanost. 
 
 

3. liga starejših dečkov  6. krog 
 
Izključenemu igralcu NK Komenda ZALETEL MATIC, ki je zaradi spotikanja nasprotnega igralca 
prejel drugi rumeni karton in posledično 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. 
 

 
 

 
 
DISCIPLINSKI SODNIK 
Ludvik Faflek l. r. 
 
 

Opozorilo vsem klubom:  
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (8. 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 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€. 

 
 


