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Številka: 2023/2012 
Datum:25. 4. 2012 

 
Z A P I S N I K  

 
23. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 25. 4. 2012 v prostorih MNZ Ljubljana, 
Vodnikova 155 v Ljubljani. 
 
 
 

Regionalna Ljubljanska liga 18. krog 
 
Na tekmi med ekipama NK Brinje – ND Črnuče, 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 Muhič 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 Kriţman Julijan (NK Komenda), 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 Boţičič Dejan (NK Arne Tabor 69), 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. 
 
 
DODATEK    MNZ liga 14. Krog 
 
Dne 21. 4. 2012 je bila odigrana tekma med ekipama NK Vir – ŠD Dolomiti Dobrova 
na kateri je bil v 46. Minuti zamenjan igralec ŠD Dolomiti Dobrova št. 7 Oseli Rok. V 
zapisniku o tekmi pa je zapisano, da je isti igralec v 77. Minuti prejel rumeni karton, 
zaradi ugovarjanja in protestiranja na sodniško odločitev. Pri ugotavljanju, kdo je v 
resnici prejel rumeni karton, uradne osebe na tekmi, sodniki in delegat tega niso 
mogli odgovoriti.  
Zato se na podlagi člena 9/2-6 in v zvezi s členom 24/7 DP NZS glavnemu sodniku 
Manojlovič Milanu izreka disciplinski ukrep »PREPOVED SODELOVANJA V 
DOLOČENIH Z NOGOMETOM POVEZANIH DEJAVNOSTIH« v DVEH (2) krogih 
tekmovanja MNZ Ljubljana.  
Delegatu tekme Lazarevič Mitru se na podlagi člena 9/2-6 in v zvezi s členom 24/7 
DP NZS izreka disciplinski ukrep »PREPOVED SODELOVANJA V DOLOČENIH Z 
NOGOMETOM POVEZANIH DEJAVNOSTIH« v DVEH (2) krogih tekmovanja MNZ 
Ljubljana.  
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Prvemu pomočniku Jovanovič Damjanu in drugemu pomočniku tekme Jeraj Janiju se 
na podlagi člena 9/2-6 in v zvezi s členom 24/7 DP NZS izreka disciplinski ukrep 
»PREPOVED SODELOVANJA V DOLOČENIH Z NOGOMETOM POVEZANIH 
DEJAVNOSTIH« v ENEM (1) krogu tekmovanja MNZ Ljubljana.  
 
 

1. Mladinska liga 17. krog 
 
Po koncu tekme med ekipama ŠD Dobrova – NK Šmartno je pri odhodu z igrišča do 
sodnika pristopil igralec Korač Jasmin (NK Šmartno) ter pričel komentirati sojenje in 
ţaliti sodnika, za kar je prejel rdeč karton, zato se mu na podlagi člena 9/2-3 in v 
zvezi s členom 19/1-1 DP NZS izreka prepoved nastopanja na ŠTIRIH (4) tekmah. 
Pri izreku se je upoštevala igralčeva predkaznovanost. 
 
 

1. Kadetska liga  17. krog 
 
Izključenemu igralcu Budimilić Armin (NK Cockta Kresnice), ki je prejel dva rumena 
kartona in posledično rdeč karton ter ob odhodu z igrišča ţalil sodnika, se na podlagi 
člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1 ter členom 10. DP NZS, izreka prepoved 
nastopanja na PETIH (5) tekmah. Pri izreku se je upoštevala igralčeva 
predkaznovanost. 
 
Na tekmi med NK Cockta Kresnice – NK Arne Tabor 69 je bil zaradi protestiranja na 
sodniške odločitve in ţalitve sodnika, po predhodnem opozorilu naj se umiri, s klopi 
za rezervne igralce odstranjen trener ekipe NK Cockta Kresnice Jovič Martin, 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 
25. 4. 2012 in se mu izteče 24. 5. 2012. Ker je bila kazen določena za določeno 
dobo, Jovič Martin v skladu s členom 9/4 in v zvezi s členom 22/4 DP NZS nima 
pravice nastopanja kot igralec in opravljanja funkcije na vseh nogometnih tekmah na 
območju Republike Slovenije. 
 
 

1. Liga starejši dečki  15. krog 
 
Izključenemu igralcu Nuhanović Arif (NK Šmartno), ki je zaradi grobe ţalitve  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 DVEH (2) tekmah. Pri izreku se je 
upoštevala, da se je igralec po tekmi sodniku opravičil za svoje dejanje.  
 
 

2. Liga starejši dečki  15. krog 
 
Ekipi NK Logatec, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 21. 4. 2012 z ekipo ND 
Črnuče, 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 €.  
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Ekipi NK Ivančna Gorica, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 22. 4. 2012 z 
ekipo NK Bravo Publikum, 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 35 €. Gre 
za ponovitven primer. 
 
Izključenemu igralcu Zupančič Jan (NK Ivančna Gorica), 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. Liga mlajših dečkov  15. krog 
 
Ekipi ND Slovan, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 19. 4. 2012 z ekipo ŠD 
Arne Tabor 69, 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 Calcit Kamnik, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 21. 4. 2012 z 
ekipo NK Roltek Dob, 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 35 €. Gre 
za ponovitven primer. 
 
 

3. Liga mlajših dečkov  15. krog 
 

Izključenemu igralcu Humar Ţan (ND Ilirija 1911), 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. 
 
 
 

Cicibani U-10 skupina C 12. krog 
 

Ekipi NK Zagorje, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 21. 4. 2012 z ekipo NK 
Termit Moravče, 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 Olimpija Ljubljana C, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 21. 4. 2012 
z ekipo NK Bravo Publikum C, 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 €.  
 

Cicibani U-10 skupina D 12. krog 
 
Ekipi MNC Dren Vrhnika, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 22. 4. 2012 z 
ekipo ŠD Borovnica, 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 35 €. Gre 
za ponovitven primer. 
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ZAOSTALI PRIMERI: 
 

1. Liga starejših dečkov 13. krog 
 

Izključenemu igralcu Šuštarič Aleš (ND Kolpa), 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. Liga starejših dečkov 14. krog 
 

Izključenemu igralcu Sadar Gašper (NK Mengo 28), 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. Liga mlajših dečkov 14. krog 
 
Na tekmi med ekipama NK Interblock A – NK Bravo Publikum A je pri ekipi NK 
Interblock nastopil igralec Triler Nik, ki pa ni imel pravice nastopa, na podlagi 
člena 9/1-1 in v zvezi s členom 19/1-7 DP NZS, izreka OPOZORILO. 
 
Trenerja ekipe NK Interblock A, ki je v ekipo postavil igralca Triler Nika, kateri ni 
imel pravice nastopa, se na podlagi člena 9/1-2 in v zvezi s členom 24/9 DP NZS 
izreka disciplinski ukrep UKOR. 
 
Izključenemu igralcu Sedej Lan Alex (ŠD Dolomiti), ki je zaradi grobe ţalitve  
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 DVEH (2) tekmah. Pri izreku 
se je upoštevalo, da se je igralec po tekmi sodniku opravičil za svoje 
dejanje. 
 

 
DISCIPLINSKI SODNIK 
Ludvik Faflek l. r 

 
 

 
Opozorilo vsem klubom: 
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (19. 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 pritoţba na komisijo za pritoţbe 
MNZ Ljubljana v roku treh dni od objave zapisnika  disciplinskega sodnika na 
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spletni strani MNZ Ljubljana Pritoţba je pravočasna, če je oddana zadnji dan 
pritoţbenega roka priporočeno po pošti in je vplačana taksa v višini 160€. 


