
 
 
 
 

Številka: 20018/2010 
Datum: 10.11. 2010 

 
Z A P I S N I K  

 
18. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 10.11. 2010 v prostorih MNZ Ljubljana, 
Vodnikova 155 v Ljubljani. 
 
 

Regionalna Legea liga 12. krog 
 
Ekipo NK Komenda se poziva, da v bodoče v izogib disciplinskega postopka 
pravočasno odda športne izkaznice. 
 
Izključenemu igralcu Mežnarič Alešu (NK Ihan), ki je prejel dva rumena kartona in 
posledično rdeč karton, se na podlagi čl. 8a/2 in v zvezi z čl. 18/1 DP NZS, izreka 
prepoved nastopanja na eni (1) tekmi.  
 
Izključenemu igralcu Jerman Robert (NK Termit Moravče), ki je prejel dva rumena 
kartona in posledično rdeč karton, se na podlagi čl. 8a/2 in v zvezi z čl. 18/1 DP NZS, 
izreka prepoved nastopanja na eni (1) tekmi.  
 
Izključenemu igralcu Kos Marjanu (NK Termit Moravče), ki je grobo žalil sodnika 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 treh (3) tekmah.  
 
Izključenemu igralcu Golob Majkić Christian (ND Slovan), ki je grobo žalil sodnika 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 treh (3) tekmah. 
 
 

MNZ LIGA  10. krog 
 
Izključenemu igralcu Lipicer Robertu (NK Dragomer), ki je grobo žalil sodnika 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 ŠTIRIH (4) tekmah. Pri izreku se je upoštevala 
igralčeva predkaznovanost. 
 
Izključenemu igralcu Hrustanović Elvisu (NK Vrhnika), ki je prejel dva rumena kartona 
in posledično rdeč karton ter se nešportno vedel ob odhodu z igrišča, se na podlagi 
člena 8a/2 in v zvezi s členom 18/1 DP NZS izreka prepoved nastopanja na treh (3) 
tekmah. 
 
Trener ekipe NK Dragomer Oblak Andrej, ki je bil zaradi komentiranja na sodniške 
odločitve in groženj sodniku, po prejšnjem opozorilu naj se umiri, odstranjen s klopi 
za rezervne igralce, vendar ni hotel oditi na tribuno, zato se mu na podlagi člena 8b/3 
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in v zvezi s členom 23/1 in 11 DP NZS izreka prepoved vodenja ekipe na štirih (4) 
tekmah. 
 
Izključenemu igralcu Rozina Janezu (NK Svoboda Kisovec), ki je grobo žalil sodnika 
ter mu grozil, zato je prejel rdeč karton. Igrišče je zapuščal nešportno, se po 15 
metrih obrnil, stekel proti sodniku ter hotel z njim fizično obračunati. Vendar se je 
ustavil in začel groziti, zato se mu na podlagi člena 8a/2 in v zvezi s členom 18/1 DP 
NZS izreka prepoved nastopanja na šestih (6) tekmah. 
 
 

1. Mladinska liga 12. krog 
 

Igralec Tomazin Luka (ND Ilirija 1911), 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. 
 
Na tekmi med ekipama ND Ilirija 1911 – NK Kalcer Vodoterm je bil zaradi 
protestiranja na sodniške odločitve in po predhodnem opozorilu naj se umiri, s klopi 
za rezervne igralce odstranjen trener ekipe ND Ilirija 1911 Jaklič Matjaž, zato se mu 
na podlagi člena 8b/3 in v zvezi s členom 23/2 in 11 DP NZS, izreka prepoved 
vodenja ekipe na DVEH (2) tekmah. Pri izreku se je upoštevala njegova 
predkaznovanost. 
 
 

2. Mladinska liga  10. krog 
 

Igralec Garmut Gašper (ND Ilirija 1911 B), 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. Pri izreku se je upoštevala njegova 
predkaznovanost. 
 
Izključenemu igralcu Murdžoski Boban (ND Ilirija 1911 B), ki je prejel dva rumena 
kartona in posledično rdeč karton ter ob izključitvi žalil sodnika , se na podlagi čl. 8a/2 
in v zvezi z čl. 18/1 DP NZS , izreka prepoved nastopanja na petih (5) tekmah. Pri 
izreku se je upoštevala predkaznovanost igralca.  
 
Izključenemu igralcu Hajšen Luka (ND Ilirija 1911 B), ki je storil prekršek v čisti 
situaciji za dosego zadetka in zato posledično prejel rdeč  karton, se na podlagi čl. 
8a/2 in v zvezi z čl. 18/1 DP NZS, izreka prepoved nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
 

1. Kadetska liga 12. krog 
 
Igralec Spahijaj Albion (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. 
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1. Liga starejših dečkov  10. krog 
 
Igralec Jagodič Uroš (NK Kamnik), 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 Kotnik Matej (NK Roltek Dob), 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. 
 
 

2. Liga starejših dečkov  8. krog 
 

Izključenemu igralcu Kličič Luka (NK Jevnica), ki je prejel dva rumena kartona in 
posledično rdeč karton ter ob izključitvi žalil sodnika , se na podlagi čl. 8a/2 in v zvezi 
z čl. 18/1 DP NZS , izreka prepoved nastopanja na štirih (4) tekmah. 
 
Izključenemu igralcu Frankovič Blaž (ŠD Kolpa), 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. 
 
Igralec Nikič Timotej (ND FC Ljubljana), 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. 
 
Na tekmi med ekipama NK Interblock – NK Litija je bil zaradi protestiranja na 
sodniške odločitve in po predhodnem opozorilu naj se umiri, s klopi za rezervne 
igralce odstranjen trener ekipe NK Interblock Džaferović Petar, zato se mu na podlagi 
člena 8b/3 in v zvezi s členom 23/2 in 11 DP NZS, izreka prepoved vodenja ekipe na 
dveh (2) tekmah. Pri izreku se je upoštevala izjava trenerja. 
 
 

1. Liga mlajših dečkov  10. krog 
 
Izključenemu igralcu Mandič Ciuha Luka (NK Rudar Trbovlje), 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. 
 
Izključenemu igralcu Škrjanec Jakob (NK Kalcer Vodoterm), 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. 
 
Ekipi NK Krka A, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 6. 11. 2010 z NK 
Kočevje,  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 26 €. Gre za ponovno kršitev. 
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Ekipi NK Brinje A, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 6. 11. 2010 z NK 
Kamnik A,  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 26 €. Gre za ponovno kršitev. 
 
 

2. Liga mlajših dečkov  10. krog 
 
V zvezi z dogodki na tekmi med sodnikom in trenerjem ekipe NK Dob Škof Blažem, 
se trenerja Škof Blaža poziva, da o svojem obnašanju poda pisno izjavo in jo do 16. 
11. 2010 dostavi na MNZ Ljubljana. 
 
 

3. Liga mlajših dečkov  10. krog 
 

V zvezi z ugotovitvami, da je bila pri športni izkaznici Klinc Gašperja (NK Svoboda 
Ljubljana) priloženo zdravstveno potrdilo, se ekipo NK Svoboda Ljubljana poziva, da 
o tem poda pisno izjavo in jo do 16. 11. 2010 dostavi na MNZ Ljubljana. 
 
 

CICIBANI U-10 skupina D  8. krog 
 

Ekipi NK Olimpija Ljubljana , ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 6. 11. 2010 
z NK Krim,  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 26 €. Gre za ponovno kršitev. 
 
 
 
Opozorilo vsem klubom: 
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (13. 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€. 


