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Številka: 2028/2011 
Datum: 20. 4. 2011 

 
Z A P I S N I K  

 
28. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 20. 4. 2011 v prostorih MNZ Ljubljana, 
Vodnikova 155 v Ljubljani. 
 

1. Regionalna Legea liga  18. krog 
 
Igralec Kosmač Denis (NK Termit Moravče), ki je prejel dva rumena kartona in 
posledično rdeč karton, se na podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s členom 19-1 DP NZS 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) tekmi.  
 
Igralec Kadirić Elvis (NK Cockta Kresnice), ki je prejel dva rumena kartona in 
posledično rdeč karton, se na podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s členom 19-1 DP NZS 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
Igralec Berger Jan (NK Rudar Trbovlje), ki je prejel dva rumena kartona in posledično 
rdeč karton, se na podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s členom 19-1 DP NZS kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
 

MNZ liga  15. krog 
 

Igralec Mercina Boštjan (DD Dren), ki je prejel dva rumena kartona in posledično 
rdeč karton ter ob izključitvi ţalil sodnika, se na podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s 
členom 19-1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) tekmah. 
 
Igralec Ţnidaršič Gašper (MNC Vrhnika), ki je prejel dva rumena kartona in 
posledično rdeč karton, se na podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s členom 19-1 DP NZS 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) tekmah. Pri izreku se je upoštevala 
igralčeva predkaznovanost. 
 
Igralec Kralj Klavdij (NK Svoboda Kisovec), 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 DP 
NZS izreka prepoved nastopanja na treh (3) tekmah. 
 
Igralec Hajrić Alan (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 DP NZS kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) tekmi. 
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1. Mladinska liga   18. krog 
 

Igralec Zajec Sašo (NK Anet Dol), ki je prejel dva rumena kartona in posledično rdeč 
karton, se na podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s členom 19-1 DP NZS kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
Igralec Kondič Marko (NK Šmartno), ki je zaradi udarjanja s pestjo nasprotnega 
igralca v predel obraza preje rdeč karton in ni ţelel takoj zapustiti igrišča, ter ţelel 
nadaljevati s pretepom, umirili so ga soigralci, se na podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s 
členom 19-3 DP NZS izreka prepoved nastopanja na petih (5) tekmah. 
 
V zvezi z nešportnim obnašanjem igralca Vatovec Domna (NK Anet Dol), ki je po 
koncu tekme 17. 4. 2011 med ekipama NK Dolomiti in NK Anet Dol z neprimernimi 
besedami ţalil sodnike, se od igralca zahteva pisna izjava v kateri naj obrazloţi svoje 
obnašanje ter jo do 26. 4. 2011 dostavi na MNZ Ljubljana. 
 
 

2. Mladinska liga  15. krog 
 

Igralec Kurtić Čazim (NK Ihan), ki je prejel dva rumena kartona in posledično rdeč 
karton, se na podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s členom 19-1 DP NZS kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na dveh (2) tekmah. Pri izreku se je upoštevala igralčeva 
predkaznovanost. 
 
Igralec Paradţikovič Marko (NK Ivančna Gorica-Brinje), ki je grobo ţalil sodnika in 
zato posledično dobil rdeč karton, se na podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s členom 19-1 
izreka prepoved nastopanja na treh (3) tekmah. 
 
Igralec Črnkovič Bernard (NK Kočevje), ki je prejel dva rumena kartona in posledično 
rdeč karton, se na podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s členom 19-1 DP NZS kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
 

1. Kadetska liga   18. krog 
 
Igralec Ivanovič Dragan (NK Brinje - 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 DP NZS 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
Igralec Sili Rok (ND Ilirija 1911), ki je prejel dva rumena kartona in posledično rdeč 
karton, se na podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s členom 19-1 DP NZS kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
 

1. Liga starejši dečki  15. krog 
 

Igralec Mahič Dino (ND Ilirija 1911), ki je prejel dva rumena kartona in posledično 
rdeč karton, se na podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s členom 19-1 DP NZS kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) tekmi. 
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2. Liga starejši dečki  13. krog 
 
Igralec Nemec Klemen (NK Jevnica), ki je prejel dva rumena kartona in posledično 
rdeč karton, se na podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s členom 19-1 DP NZS kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
Ekipi MNC Vrhnika Dren, ki ni poslala zapisnika o tekmi z ekipo MNC Vrhnika Dren 
dne 6. 4. 2011, se na podlagi člena 9-1-3 in v zvezi s členom 45/2 TPZTE v ligah 
MNZ Ljubljana, izreka denarna kazen v višini 20 €. 
 
 

1. Liga mlajši dečki  15. krog 
 

Igralec Luţar Nešovič Luka (NK Interblock), ki je storil prekršek v čisti situaciji za 
dosego zadetka in zato posledično prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9-2-3 in v 
zvezi s členom 19-1DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
 

2. Liga mlajši dečki  15. krog  
 

Na tekmi med ekipama NK Arne Tabor 69 in ND Ilirija 1911 je bil zaradi protestiranja 
na sodniške odločitve s klopi za rezervne igralce odstranjen predstavnik NK Arne 
Tabor Markovič Dalibor. V drugem polčasu se je vrnil na igrišče in grozil sodniku, 
zato se mu na podlagi člena 9-2-4 in v zvezi s členom 24-1-3 in 11-1 DP NZS izreka 
prepoved dostopa do garderob in do uradnega tehničnega prostora za dobo 1 
(enega) meseca. Kazen mu začne teči z 20. 4. 2011 in se mu izteče z 19. 5. 2011. 
Pri izreku se je upoštevalo, da se je po tekmi sodniku za svoje ravnanje opravičil. 
 
 

4. Liga mlajši dečki  15. krog 
 
Igralec Draganović Fikret (NK Litija), ki je zaradi brcanja nasprotnega igralca brez 
ţoge preje rdeč karton, se na podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s členom 19-3 DP NZS 
izreka prepoved nastopanja na dveh (2) tekmah. Igralec se je sodniku in 
nasprotnemu igralcu opravičil za svoje ravnanje. 
 
Ekipi NK Komenda, ki ni poslala zapisnika o tekmi z ekipo NK Kamnik dne 16. 4. 
2011, se na podlagi člena 9-1-3 in v zvezi s členom 45/2 TPZTE v ligah MNZ 
Ljubljana, izreka denarna kazen v višini 20 €.  
 
 

Cicibani U-10 skupina A 12. Krog 
 

Ekipi NK Domţale, ki ni poslala zapisnika o tekmi z ekipo NK Mirna dne 16. 4. 2011, 
se na podlagi člena 9-1-3 in v zvezi s členom 45/2 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana, 
izreka denarna kazen v višini 26 €. Gre za ponovitveno dejanje. 
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ZAOSTALI PRIMERI: 
 

1. Kadetska liga   17. krog 
 
V zvezi z prepovedjo nastopanja igralca Kreţe Blaţa na tekmi med ekipama NK 
Šmartno – NK Zagorje je disciplinski sodnik prejel vse zahtevane izjave in dokazila 
ter ugotovil, da ni bilo potrebe po prepovedi nastopa. Vendar del datuma na 
registracijskem kartonu je prekrit, kar je zavedlo tudi sodnike, zato se postopek na 
podlagi člena 37-1 DP NZS ustavi. 
 

1. Liga starejši dečki 14. krog 
 
Disciplinski sodnik je prejel zahtevane izjave v zvezi z dogodki na tekmi med 
ekipama NK Kočevje – NK Kalcer Vodoterm in se na podlagi zbranih dejstev odločil, 
da sta za prekinitev tekme na podlagi 58. člena TP NZS krivi obe ekipi, zato se 
obema ekipama na podlagi člena 9-1-2 in v zvezi s členom 25-4 izreka disciplinski 
ukrep UKOR. 
 
 
 

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. 

 
 
 

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€. 
 


