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Številka: 2013/2013 
Datum: 24. 10. 2013 

 
Z A P I S N I K  

 
13. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 24. 10. 2013 v prostorih MNZ Ljubljana, Pod hribom 
55, 1000 Ljubljana. 
 

Regionalna ljubljanska liga   10. krog 
 
Izključenemu igralcu Štimec Blaž (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 ter členom 10. DP 

NZS, izreka prepoved nastopanja na DVEH (2) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevala 

igralčeva predkaznovanost. 

 

MNZ Liga  8. krog 

Izključenemu igralcu Dizdarevid Husein (NK DD Dren), ki je zaradi grobe žalitve 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. 
 
Izključenemu igralcu Adrovid Haris (NK Šmartno), 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. 

 

1. Mladinska liga  8. krog 

Izključenemu igralcu Simon Rok (NK Mengo 28), 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. 

 

2. Mladinska liga  8. krog 
 

Izključenemu igralcu Kladnik Nik (NK Termit Moravče), 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 kazni se je upoštevala 

igralčeva predkaznovanost. 
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Ekipi NK Mirna, ki je na tekmi odigrani dne 20. 10. 2013 z ekipo NK Kočevje ni vodil trener, se 
na podlagi člena 9/1-3 ter člena 13 DP NZS in v zvezi s členom 45/12 TPZTE v ligah MNZ 
Ljubljana, izreka denarna kazen v višini 120 €. 
 

1. Kadetska liga 8. krog 

Ekipi NK Dolomiti, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 20. 10. 2013 z ekipo NK Mengo 
28, 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 €. 

 

1. Liga starejši dečki 8. krog 
 

Izključenemu igralcu Hriberski Žan (NK Brinje Grosuplje), 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. 

Izključenemu igralcu Černe Andraž (ŠD Dolomiti), 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 kazni se je upoštevala 

igralčeva predkaznovanost. 

Ekipi NK Zagorje, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 20. 10. 2013 z ekipo ŠD 
Dolomiti, 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 €. 

 

2. Liga starejši dečki 8. krog 
 

Izključenemu igralcu Kvartuh Klemen (NK Šmartno), 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 Struna Nejc (ND Ilirija 1911 B), 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 člena 10 DP 

NZS izreka prepoved nastopanja na TREH (3) tekmah. 

 

1. Liga mlajši dečki 8. krog 

Ekipi NK Bela Krajina, ki je na tekmi odigrani dne 19. 10. 2013 z ekipo NK Krka ni vodil trener, 
se na podlagi člena 9/1-3 ter člena 13 DP NZS in v zvezi s členom 45/12 TPZTE v ligah MNZ 
Ljubljana, izreka denarna kazen v višini 60 €. 
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2. Liga mlajši dečki 8. krog 

Izključenemu igralcu Nasid Amir (ND Slovan), 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. 

Ekipi NK Svoboda Ljubljana, ki iz neopravičenih razlogov ni prišla na odrejeno tekmo dne 19. 

10. 2013 z ekipo ŠD Tabor 69, se na podlagi člena 9/1-3 ter člena 13 DP NZS in v zvezi s 

členom 45/5 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana, izreka denarna kazen v višini 40 €. Pri izreku se je 

upoštevala pisna izjava ekipe. 

 

3. Liga mlajši dečki 8. krog 

Na tekmi med ekipama NK Šentjernej Vodateh – NK Jezero Medvode, je bil zaradi 

večkratnega protestiranja na sodniške odločitve in po predhodnem opozorilu naj se umiri, s 

klopi za rezervne igralce odstranjen trener ekipe NK Jezero Medvode Vukovid Dejan, zato se 

mu na podlagi člena 9/2-4 in v zvezi s členom 24/ 12 DP NZS izreka »PREPOVED DOSTOPA DO 

GARDEROB IN DO URADNEGA TEHNIČNEGA PROSTORA« na DVEH (2) tekmah. 

 

4. Liga mlajši dečki 8. krog 

Ekipi NK Mengo 28, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 20. 10. 2013 z ekipo NK 
Rudar Trbovlje, 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 €. 

Ekipi NK Črni Graben, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 20. 10. 2013 z ekipo MNK 
Ljubljana, 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 €. 

 

ZAOSTALI PRIMERI 
 

2. Liga mlajši dečki 7. krog 
 
 
Ekipi NK Bravo Publikum B se prekliče disciplinski ukrep izrečen na prejšnji seji disciplinskega 
sodnika, ker je pri pisanju zapisnika o odigrani tekmi prišlo do napake in trener ni bil vpisan. 
 
 
 
 
 

DISCIPLINSKI SODNIK 
Ludvik Faflek l. r. 
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Opozorilo vsem klubom:  
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (11. 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€. 

 
 


