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Številka: 2010/2011 
Datum: 13. 10. 2011 

 
Z A P I S N I K  

 
10. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 13. 10. 2011 v prostorih MNZ Ljubljana, 
Vodnikova 155 v Ljubljani. 
 
 
 

Regionalna Ljubljanska liga 8. krog 
 
Izključenemu igralcu Uršič Robert (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 ter členom 
10. DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 
 
Izključenemu igralcu Lajovic Jan (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 ter členom 
10. DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 
 
Izključenemu igralcu Panič Draţenko (NK Kočevje), 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 ter členom 10. DP NZS, izreka prepoved nastopanja na DVEH (2) 
tekmah. Po prekršku se je opravičil nasprotnemu igralcu. 
 
Izključenemu igralcu Hodţić Jasmin (NK Vrhnika), 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 ENI (1) tekmi. 
 
Izključenemu igralcu Kurić Anel (NK Vrhnika), 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. 
 
 

MNZ Liga  7. krog 
 
Izključenemu igralcu Ljubijankić Edin (NK Dren), 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 
ter členom 10. DP NZS, izreka prepoved nastopanja na TREH (3) tekmah. 
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1. Mladinska liga 8. Krog 
 
Izključenemu igralcu Gorišek Anţe (NK Zagorje), ki je prejel dva rumena kartona in 
posledično rdeč karton ter ob izključitvi in odhodu z igrišča ţalil sodnika, se na 
podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1 ter členom 10. DP NZS, izreka 
prepoved nastopanja na ŠTIRIH (4) tekmah. 
 
Izključenemu igralcu Svetlin Timon (NK Arne Tabor 69), 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 ENI (1) tekmi. 
 
Izključenemu igralcu Čebin Jure (NK Litija), 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. 
 
 

2. Mladinska liga  7. krog 
 
Izključenemu igralcu Rajšel Gašper (NK Kočevje), 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 ENI (1) tekmi. 
 
 

1. Liga starejših dečkov 7. krog 
 
Izključenemu igralcu Barukčič Mario (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 ter členom 
10. DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 
 
Izključenemu igralcu Pavlin Jure (NK Roltek Dob), ki je zaradi pljuvanja nasprotnega 
igralca prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-1 DP 
NZS, izreka prepoved nastopanja na ŠTIRIH (4) tekmah. Pri izreku se je 
upoštevalo, da se je igralec po tekmi za svoje dejanje opravičil.  
 
 

2. Liga starejših dečkov 7. krog 
 
Izključenemu igralcu Radoha Alex (NK Jezero Medvode), ki je zaradi grobe ţalitve 
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. 
 
 

2.Liga mlajših dečkov  7. krog 
 

Ekipi NK Calcit Kamnik, ki ni poslala zapisnika o tekmi dne 9. 10. 2011 z ekipo NK 
Olimpija Ljubljana B, 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 €. 
Ponovitvena kršitev. 
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3.Liga mlajših dečkov  7. krog 
 

Izključenemu igralcu Boldin Ţiga (NK Svoboda 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 ter členom 10. DP NZS, izreka prepoved nastopanja na TREH (3) 
tekmah. 
 
Na tekmi med ekipama NK Svoboda Ljubljana – NK Krim je bil zaradi nešportnega 
obnašanja in ţalitve sodnika s klopi za rezervne igralce odstranjen trener ekipe NK 
Svoboda Ljubljana Krţišnik Erik, ki ni hotel zapustiti igrišča, zato je sodnik tekmo 
prekinil. Zato se mu na podlagi člena 9/2-4 in v zvezi s členom 24/1,3 in 12 DP NZS 
izreka DISCIPLINSKI UKREP »PREPOVED DOSTOPA DO GARDEROB IN DO 
URADNEGA TEHNIČNEGA PROSTORA NA ŠTIRIH (4) TEKMAH. Pri izreku se je 
upoštevala pisna izjava poslana s strani ekipe NK Svoboda Ljubljana. 
 
Ekipi NK Vir A, ki ni poslala zapisnika o tekmi dne 8. 10. 2011 z ekipo NK Litija A, 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 €. 
 
 

Cicibani U-10 skupina A  7. krog 
 
Poziva se ekipo NK Interblock A, da poda pisno izjavo, zakaj v zapisnik o odigrani 
tekmi z ekipo NK Arne Tabor 69 A ni vpisan njihov trener in jo do 18. 10. 2011 
dostavi na MNZ Ljubljana. 
 
 
ZAOSTALI PRIMERI: 
 

1. Mladinska liga  2. krog 
 
Izključenemu igralcu Čerina Mario (MNK 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 ter členom 10. DP NZS, izreka prepoved nastopanja na TREH (3) 
tekmah. 
 
 
Vse ekipe, ki nastopajo v kategorijah CICIBANI U-10 se ponovno poziva, da v 
zapisnik o tekmi vpišejo vse potrebne podatke in pred oddajo preverijo 
pravilnost vpisa, ker se bo v bodoče proti ekipam, ki ne bodo vestno 
izpolnjevale zapisnikov, disciplinsko ukrepalo. 
 
 

Opozorilo vsem klubom: 
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (9. 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€. 


