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Številka: 2003/2012 
Datum: 12. 9. 2012 

 
Z A P I S N I K  

 
3. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 12. 9. 2012 v prostorih MNZ Ljubljana, 
Vodnikova 155 v Ljubljani. 
 
 
 

Regionalna Ljubljanska liga 4. krog 
 
 
Na tekmi dne 9. 9. 2012, med ekipama ND Črnuče – NK Jevnica, je bil zaradi 
večkratnega protestiranja na sodniške odločitve in po predhodnem opozorilu naj se 
umiri, s klopi za rezervne igralce odstranjen trener ekipe ND Črnuče Škerl Darko, 
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. 
 
Na tekmi dne 9. 9. 2012, med ekipama ND Črnuče – NK Jevnica, 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 Merjasec 
Grega, 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 Todorovič Drago (NK Ihan), 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. 
 
Obradovič Dejan, trener ekipe NK Arne Tabor 69, ki mu je bil dne 30. 8. 2012 izrečen 
disciplinski ukrep prepoved dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na 
3 tekmah, je kljub temu na tekmi med ekipama NK Ihan – NK Arne Tabor 69, odigrani 
dne 8. 9. 2012, pred tekmo in med odmorom vstopil v garderobo do svoje ekipe, zato 
se ga poziva, da v zvezi s tem poda pisno izjavo in jo do 18. 9. 2012 dostavi na 
sedež MNZ Ljubljana. 
  
Na tekmi dne 9. 9. 2012, med ekipama NK Komenda – NK Svoboda Ljubljana, je bil 
zaradi večkratnega protestiranja na sodniške odločitve in po predhodnem opozorilu 
naj se umiri, s klopi za rezervne igralce odstranjen predstavnik ekipe NK Svoboda 
Ljubljana Volaš Božidar, 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. 
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1. MNZ Liga  2. krog 

 
Izključenemu igralcu Svetlin Klemen (NK Radomlje), 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. 
 
Ekipi NK DD Dren, ki je na tekmi odigrani dne 8. 9. 2012 z ekipo NK Dragomer 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. Mladinska liga 2. krog 
 
Izključenemu igralcu Tomc Urh (NK Litija), 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. 
 
Izključenemu igralcu Hauptman Dorian (NK Litija), 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. 
 
Izključenemu igralcu Ivanovič Dragan (NK Litija), ki je zaradi brcanja nasprotnega 
igralca brez žoge 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 ŠTIRIH (4) tekmah. Pri 
izreku kazni se je upoštevala igralčeva predkaznovanost. 
 
Dne 9. 9. 2012 je bila odigrana tekma med ekipama NK Litija – NK Šmartno. Pri 
odhodu sodnikov z igrišča po koncu tekme, je do sodnika Vedenik Petra pristopila 
neznana oseba in ga z roko udarila v zatilje. Osebo je nato odstranil eden od 
domačih predstavnikov. Ekipo NK Litija se poziva, da v zvezi s tem dogodkom poda 
pisno izjavo in v njej obrazložijo dogajanje po tekmi ter sporočijo identiteto napadalca 
na sodnika. Izjavo morajo dostaviti do 18. 9. 2012 do 12.00 ure v prostore MNZ 
Ljubljana. 
 

2. Mladinska liga  2. krog 
 

Izključenemu igralcu Kruljac Tim (NK Krka), 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. Kadetska liga  2. krog 
 
Izključenemu igralcu Ibraimov Đan Doan (NK Šmartno), 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. 
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2. Liga starejših dečkov 2. krog 

 
Izključenemu igralcu Zrimšek Brvar Enej (NK Litija), ki je zaradi medsebojnega 
obračunavanja z nasprotnim igralcem 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. Pri izreku višine kazni se je upoštevalo igralčevo opravičilo sodniku 
in nasprotnemu igralcu po tekmi. 
 

2.Liga mlajši dečki 2. krog 
 

Na tekmi med ekipama NK Interblock A – NK Arne Tabor 69, je bil zaradi 
večkratnega protestiranja na sodniške odločitve in po predhodnem opozorilu naj se 
umiri, s klopi za rezervne igralce odstranjen trener ekipe NK Arne Tabor 69 Ilinčič 
Aleksander, 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. 
 
 

3. Liga mlajši dečki 2. krog 
 
Ekipi MNK Ljubljana, ki je svoje tekme dne 8. 9. 2012 s ekipo NK Jezero Medvode, 
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 52,00 €. 
Ponovitev kršitve. 
 
 

4. Liga mlajši dečki 2. krog 
 
Ekipo NK Dragomer se poziva, da poda pisno izjavo in v njej pojasni, zakaj na tekmi 
med ekipama NK Komenda – NK Dragomer na klopi ni bilo njihovega trenerja Pliverič 
Jana, čeprav je bil vpisan v zapisnik o tekmi. Izjavo naj do 18. 9. 2012 do 12.00 ure 
dostavijo v prostore MNZ Ljubljana. 
 
 

Cicibani U-10 SKUPINA C 
 

Ekipo NK Dragomer se poziva, da poda pisno izjavo in v njej pojasni, zakaj v zapisnik 
o odigrani tekmi med ekipama NK Cockta Kresnice – NK Dragomer pri trenerju 
Teško Zoranu ni vpisana števila in oznaka licence. Izjavi naj priloži fotokopijo licence 
in jo do 18. 9. 2012 do 12.00 ure dostavi v prostore MNZ Ljubljana. 
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ZAOSTALI PRIMERI 
 

MNZ Liga  1. krog 
 

Disciplinski sodnik ni prejel zahtevane pisne izjave od ekipe NK DD Dren, zakaj na 
tekmi odigrani dne 1. 9. 2012 na klopi ni bilo trenerja Joveškovič Steva, čeprav je bil 
vpisan v zapisnik. Zato se šteje, da ekipe ni vodil trener in ker niso poslali zahtevane 
pisne izjave, se ekipi NK DD Dren na podlagi člena 9/1-3, člena 13/1 in člena 25/1-7 
DP NZS ter v zvezi s členom 45/3 in 12 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana izreka denarna 
kazen v višini 150 €. 
 

2.Mladinska liga  1. krog 
 

Disciplinski sodnik ni prejel zahtevane pisne izjave od ekipe NK Kočevje, zakaj na 
tekmi odigrani dne 1. 9. 2012 na klopi ni bilo trenerja Vidmar Ivana, čeprav je bil 
vpisan v zapisnik. Zato se šteje, da ekipe ni vodil trener in ker niso poslali zahtevane 
pisne izjave, se ekipi NK Kočevje na podlagi člena 9/1-3, člena 13/1 in člena 25/1-7 
DP NZS ter v zvezi s členom 45/3 in 12 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana izreka denarna 
kazen v višini 150 €. 
  
 

Opozorilo vsem klubom: 
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (4. 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€. 
 


