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Številka: 2027/2012 
Datum: 30. 5. 2012 

 
Z A P I S N I K  

 
27. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 30. 5. 2012 v prostorih MNZ Ljubljana, 
Vodnikova 155 v Ljubljani. 
 
 
 

Regionalna Ljubljanska liga 22. krog 
 
Na tekmi med ND Črnuče – NK Rudar Trbovlje, je bil zaradi večkratnega 
protestiranja na sodniške odločitve in po predhodnem opozorilu naj se umiri, s klopi 
za rezervne igralce odstranjen predstavnik ekipe ND Črnuče Mehič Edin, 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.  
 
Izključenemu igralcu Stranjak Robert (NK Cockta Kresnice), 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.  
 
 

MNZ liga  18. krog 
 
DODATEK: Igralcu Španič Marku (ND Ilirija 1911), ki je nastopil na tekmi na kateri ni 
imel pravice nastopa, zaradi izpolnjenega bonusa štirih (4) rumenih kartonov, se na 
podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-7 ter člena 10 DP NZS, izreka 
prepoved nastopanja na eni (1) tekmi. Na podlagi člena 21/5 DP NZS, igralec 
najprej prestaja kazen, ki mu je bila izrečena s tem sklepom in potem kazen za 
prejete štirih (4) rumene kartone. 
 
DODATEK: Ekipi ND Ilirija 1911 za katero je na tekmi proti ekipi ŠD Dolomiti nastopil 
igralec, ki zaradi štirih rumenih kartonov ni imel pravice nastopa, se na podlagi člena 
9/1-1 in v zvezi s členom 25/1-12 DP NZS izreka OPOZORILO. 
 
 

1. Mladinska liga 21. krog 
 
Izključenemu igralcu Kosec Nejc (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 DVEH (2) tekmah. Pri izreku se je 
upoštevala igralčeva predkaznovanost. 
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2. Mladinska liga  18. krog 

 
POPRAVEK: Ekipi Na podlagi člena 43 DP NZS in novih dejstev, ki jih je prejel 
disciplinski sodnik se je odločil, da se denarna kazen ekipi NK Kočevje prekliče in se 
jim na podlagi člena 9/1-1 DP NZS in v zvezi s členom 45/12 TPZTE v ligah MNZ 
Ljubljana izreče OPOZORILO. 
 
 

1. Liga starejši dečki  19. krog 
 
Dne 27. 5. 2012 je bila odigrana tekma med ekipama NK Kočevje – MNC Vrhnika 
Dren. Pred začetkom tekme je bil pri ekipi MNC Dren Vrhnika v zapisnik vpisan 
igralec Todorovič Božnar Luka, kateremu pa sodnik ni dovolil nastopa, ker je ocenil, 
da se ne ujema s sliko v športni izkaznici, zanj pa niso prinesli nobenega drugega 
dokumenta za primerjavo. Disciplinski sodnik se je odločil, da se dne 5. 6. 2012 v 
prostorih MNZ Ljubljana, Vodnikova cesta 155, opravi soočenje na katerega se 
povabi: 
 

1. Igralca MNC Vrhnika Dren Todorovič Božnar Luka, 
2. Igralca MNC Vrhnika Dren Soklič Aljaža, 
3. Trenerja MNC Vrhnika Dren Zalar Sebastjana, 
4. Glavnega sodnika Vuk Pava. 

 
Soočenje se začne ob 17,00 uri. 
 
 

1. Liga mlajših dečkov  19. krog 
 
Izključenemu igralcu Kunič Domen (NK Rudar Trbovlje), 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. 
 

2. Liga mlajših dečkov  19. krog 
 
 
Na tekmi med NK Kočevje – NK Ivančna Gorica, je bil zaradi večkratnega 
protestiranja na sodniške odločitve in žalitve sodnika ter po predhodnem opozorilu 
naj se umiri, s klopi za rezervne igralce odstranjen trener ekipe NK Ivančna Gorica 
Potokar Aleš, zato se mu na podlagi člena 9/2-4 in v zvezi s členom 24/3 in 12 ter 
člena 11/1 DP NZS izreka »PREPOVED DOSTOPA DO GARDEROB IN DO 
URADNEGA TEHNIČNEGA PROSTORA« za dobo ENEGA (1) MESECA. Kazen 
mu začne teči z 30. 5. 2012 in se mu izteče z 29. 6. 2012. 
 
Ekipi NK Calcit Kamnik, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 27. 5. 2012 z 
ekipo NK Svoboda Kisovec, 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 100 €. 
Gre za ponovitven primer. 
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3. Liga mlajših dečkov  19. krog 

 
Izključenemu igralcu Vukičevič David (MNC Vrhnika Dren), 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. 
 
 

4. Liga mlajših dečkov  19. krog 
 
Ekipi NK Termit Moravče, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 26. 5. 2012 z 
ekipo NK Mirna, 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 €. 
 
 

 
DISCIPLINSKI SODNIK 
Ludvik Faflek l. r 

 
 

 
Opozorilo vsem klubom: 
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (23. 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€. 


