
 
 
 
 

Številka: 20012/2010 
Datum: 06.10. 2010 

 
Z A P I S N I K  

 
12. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 06.10. 2010 v prostorih MNZ Ljubljana, 
Vodnikova 155 v Ljubljani. 
 
 

Regionalna Legea liga 7. krog 
 
 
Igralec Marinič Rok (NK Svoboda Ljubljana), ki je prejel dva rumena kartona in 
posledično rdeč karton ter po izrečenem ukrepu želel fizično obračunati s sodnikom 
in ga grobo žalil, se na podlagi člena 8a/2 in v zvezi s členom 18/3 DP NZS kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na petih (5) tekmah. 
 
Igralec Lekič Darko (NK Svoboda Ljubljana), ki je storil prekršek v čisti situaciji za 
dosego zadetka in bil izključen ter se pri odhodu z igrišča obrnil in pljunil proti sodniku 
in ga zadel v dres. Potem je prišel do pomočnika sodnika in mu začel groziti ter 
poskušal z njim fizično obračunati, ter je po tekmi grozil sodniku, poskušal z njim 
fizično obračunati vendar mu je to preprečil predstavnik njegove ekipe, se na podlagi 
člena 8a/3 in v zvezi z členom 18/1 DP NZS , kaznuje s prepovedjo nastopanja za 
dobo sedem (7) mesecev. Kazen mu začne teči s 6. 10. 2010 in se mu izteče s 5. 5. 
2011. 
 
Igralec Hrženjak Vito (NK Jevnica), ki je prejel dva rumena kartona in posledično rdeč 
karton, se na podlagi člena 8a/2 in v zvezi s členom 18/1 DP NZS, izreka prepoved 
nastopanja na eni (1) tekmi.  
 
 

MNZ LIGA  6. krog 
 
Igralec Boškič Daniel (NK Dolomiti Dobrova), ki je prejel dva rumena kartona in 
posledično rdeč karton, se na podlagi člena 8a/2 in v zvezi s členom 18/1 DP NZS, 
izreka prepoved nastopanja na eni (1) tekmi.  
 
Igralec Mišković Ostoja (ND Črnuče), ki je žalil sodnika in bil izključen ter pred 
odhodom z igrišča roko položil na sodnikov vrat, se na podlagi člena 8a/2 in v zvezi s 
členom 18/1 in 5 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na sedmih (7) tekmah. 
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1. Mladinska liga  8. krog 
 
Igralec Baloh Jure (NK Komenda), ki je prejel dva rumena kartona in posledično rdeč 
karton, se na podlagi člena 8a/2 in v zvezi s členom 18/1 DP NZS, izreka prepoved 
nastopanja na dveh (2) tekmah. Upoštevala se je predkaznovanost. 
 

 
2. Mladinska liga  6. krog 

 
Igralec Bukovec Žan (ND Črnuče), ki je prejel dva rumena kartona in posledično rdeč 
karton, se na podlagi člena 8a/2 in v zvezi s členom 18/1 DP NZS, izreka prepoved 
nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
Igralec Zukič Maks (ND Črnuče), ki je žalil sodnika in bil izključen ter nešportno 
zapustil igrišče, po koncu tekme pa žalil sodnika, se na podlagi člena 8a/2 in v zvezi 
s členom 18/1 DP NZS izreka prepoved nastopanja na šestih (6) tekmah. 
 
Igralec Evačič Vito (NK Ihan), ki je prejel dva rumena kartona in posledično rdeč 
karton, se na podlagi člena 8a/2 in v zvezi s členom 18/1 DP NZS, izreka prepoved 
nastopanja na dveh (2) tekmah. Upoštevala se je predkaznovanost. 
 
Igralec Osredkar Matevž (NK Cockta Kresnice), ki je prejel dva rumena kartona in 
posledično rdeč karton, se na podlagi člena 8a/2 in v zvezi s členom 18/1 DP NZS, 
izreka prepoved nastopanja na dveh (2) tekmah. Upoštevala se je predkaznovanost. 
 
Igralec Borenovič Dejan (NK Cockta Kresnice), ki je prejel dva rumena kartona in 
posledično rdeč karton, se na podlagi člena 8a/2 in v zvezi s členom 18/1 DP NZS, 
izreka prepoved nastopanja na eni (1) tekmi.  
 
 

1. Kadetska liga 8. krog 
 
Igralec Kokalj Robi (NK Anet Dol), ki je prejel dva rumena kartona in posledično rdeč 
karton, se na podlagi člena 8a/2 in v zvezi s členom 18/1 DP NZS, izreka prepoved 
nastopanja na eni (1) tekmi. 
  
Igralec Pajer Gašper (NK Kalcer Vodoterm), ki je prejel dva rumena kartona in 
posledično rdeč karton, se na podlagi člena 8a/2 in v zvezi s členom 18/1 DP NZS, 
izreka prepoved nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
 

1. Liga starejših dečkov  6. krog 
 

 
Igralec Zukanovič Edin (NK Zagorje), ki je storil prekršek v čisti situaciji za dosego 
zadetka in zato posledično prejel rdeč karton, se na podlagi člena 8a/2 in v zvezi s 
členom 18/1 DP NZS izreka prepoved nastopanja na eni (1) tekmi. 
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Igralec Vidmar marko (NK Kočevje), ki je zaradi brcanja nasprotnega igralca brez 
žoge prejel rdeč karton, se na podlagi člena 8a/2 in v zvezi s členom 18/3 DP NZS 
izreka prepoved nastopanja na treh (3) tekmah. 
 
Igralec Korač Damir (NK Šmartno), ki je prejel dva rumena kartona in posledično rdeč 
karton, se na podlagi člena 8a/2 in v zvezi s členom 18/1 DP NZS, izreka prepoved 
nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
 

1. Liga mlajših dečkov  6. krog 
 

Ekipi NK Krka A, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 2. 10. 2010 z NK Rudar 
Trbovlje, se na podlagi člena 8c/11 DP NZS in v zvezi s členom 45/2 TPZTE v ligah 
MNZ Ljubljana izreka denarna kazen v višini 20 €. 
 
 

Cicibani U-10 skupina C  5. krog 
 

Ekipi ND Slovan, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 3. 10. 2010 z NK 
Olimpija Ljubljana C, se na podlagi člena 8c/11 DP NZS in v zvezi s členom 45/2 
TPZTE v ligah MNZ Ljubljana izreka denarna kazen v višini 20 €. 
 
 
ZAOSTALI PRIMERI: 
 

2. Liga starejših dečkov  3. krog 
 
Prekliče se denarna kazen ekipi NK Mirna, ki je bila izrečena zaradi ne poslanega 
zapisnika, ker je bila tekma preložena. 
  
 

4. Liga mlajših dečkov  4. krog 
 
Igralec Bratun Blaž (NK Jevnica), ki je storil prekršek v čisti situaciji za dosego 
zadetka in zato posledično prejel rdeč karton, se na podlagi člena 8a/2 in v zvezi s 
členom 18/1 DP NZS izreka prepoved nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
 
POZIVA SE VSE EKIPE V KATEGORIJI U-8 IN U-9, DA V ZAPISNIK O 
ODIGRANIH TURNIRJIH STRIKTNO PRI VSAKI EKIPI VPIŠEJO TRENERJA IN 
NJEGOVO LICENCO. 
 
EKIPE V OSTALIH KATEGORIJAH PA SE ŠE ZADNJIČ OPOMNI, DA V IZOGIB 
DISCIPLINSKIM UKREPOM V ZAPISNIK VPIŠEJO LICENCO TRENERJA IN 
ŠTEVILKO LICENCE TER RAZLOG, ZAKAJ TRENERJA NI NA KLOPI. 
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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. 
 
 
 
 

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€. 
 


