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Številka: 2002/2012 
Datum: 7. 9. 2012 

 
Z A P I S N I K  

 
2. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 7. 9. 2012 v prostorih MNZ Ljubljana, 
Vodnikova 155 v Ljubljani. 
 
 
 

Regionalna Ljubljanska liga 2. krog 
 
 
Izključenemu igralcu Rozina Tilen (NK Jevnica), ki je grobo startal na nasprotnega in 
zato prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi z členom 19/2 ter členom 
10 DP NZS, izreka prepoved nastopanja na štirih (4) tekmah. Pri izreku se je 
upoštevala igralčeva predkaznovanost. 
 
Izključenemu igralcu Vidic Andraţ (NK Jevnica), ki je zaradi grobe ţalitve sodnika 
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 TREH (3) tekmah. 
 
Na tekmi med ekipama NK Jezero Medvode – NK Jevnica je bil zaradi grobe ţalitve 
sodnika s klopi za rezervne igralce odstranjen fizioterapevt ekipe NK Jevnica Vidic 
Tilen, zato se mu na podlagi člena 9/2-4 in v zvezi s členom 24/1,3 DP NZS izreka 
»prepoved dostopa do garderob in do uradnega tehničnega prostora« na treh 
(3) tekmah. 
  
Izključenemu igralcu Zorc Klemen (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 se je 
upoštevala igralčeva predkaznovanost. 
 
 
 

1. MNZ Liga  3. krog 
 
Izključenemu igralcu Stranjak Tilnu (NK Termit), ki je zaradi brcanja nasprotnega 
igralca brez ţoge prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 
19/3 ter člena 10 DP NZS izreka prepoved nastopanja na TREH (3) tekmah. 
 
Izključenemu igralcu Ţupič Dejan (ND Slovan), 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. 
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Izključenemu igralcu Zore Aleš (NK Radomlje), 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. 
 
Poziva se ekipo DD Dren, da poda pisno izjavo in v njej obrazloţi, zakaj je v zapisnik 
tekme med ekipama ŠD Vir – DD Dren, odigrane dne 1. 9. 2012, vpisala trenerja 
Joveškovič Steva, ki pa ga na tekmi ni bilo. Izjavo dostavite v prostore MNZ 
Ljubljana, do 11. 9. 2012 do 12,00. 
 
 

1. Mladinska liga 1. krog 
 
Izključenemu igralcu Jereb Ţan (NK Zagorje), 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 DVEH (2) 
tekmah. Pri izreku se je upoštevala predkaznovanost igralca. 
 
 

2. Mladinska liga  1. krog 
 

Izključenemu igralcu Hočevar Gal (NK Kočevje), ki je zaradi brcanja nasprotnega 
igralca brez ţoge prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 
19/3 ter člena 10 DP NZS izreka prepoved nastopanja na TREH (3) tekmah. 
 
Ekipo NK Kočevja se poziva, da poda pisno izjavo in v njej obrazloţi, zakaj je v 
zapisnik tekme med ekipama ND Črnuče – NK Kočevje, odigrane dne 1. 9. 2012, 
vpisala trenerja, ki pa ga na tekmi ni bilo. Izjavo dostavite v prostore MNZ Ljubljana, 
do 11. 9. 2012 do 12,00. 
 
 

1. Liga starejših dečkov 1. krog 
 

Izključenemu igralcu Nikolič Dušan (ND Ilirija 1991 A), ki je zaradi pljuvanja prejel 
rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-1 kaznuje s  
prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. Pri izreku višine kazni se je upoštevala 
pisna izjava igralca in video pregled spornega trenutka. 
 
 

2. Liga starejših dečkov 1. krog 
 
Izključenemu igralcu Kekič Daniel (NK Kamnik), ki je zaradi udarjanja nasprotnega 
igralca z roko v predel telesa prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s 
členom 19/3 ter člena 10 DP NZS izreka prepoved nastopanja na TREH (3) 
tekmah. 
 
Izključenemu igralcu Majetič Anes (NK Kamnik), 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. 
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3. Liga mlajši dečki 1. krog 

 
Ekipi MNK Ljubljana, ki je svoje tekme dne 1. 9. 2012 s ekipo NK Vrhnika, odigrala 
samo z eno ekipo, se na podlagi člena 9/13 ter člena 13 DP NZS in v zvezi s členom 
45/4 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana, izreka denarna kazen v višini 40,00 €. 
 
Izključenemu igralcu Stojnič Vanja (ŠD Vir), ki je zaradi brcanja nasprotnega igralca 
brez ţoge prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/3 ter 
člena 10 DP NZS izreka prepoved nastopanja na TREH (3) tekmah. 
 
 

Opozorilo vsem klubom: 
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (3. 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 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€. 
 


