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Številka: 2033/2011 
Datum: 1. 6. 2011 

 
Z A P I S N I K  

 
33. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 1. 6. 2011 v prostorih MNZ Ljubljana, 
Vodnikova 155 v Ljubljani. 
 
 

1. Regionalna Legea liga  23. krog 
 
Igralec Pezdirc Matej (ŠD Kolpa), ki je zaradi brcanja nasprotnega igralca brez žoge 
prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s členom 19-2 DP NZS izreka 
prepoved nastopanja na treh (3) tekmah. 
 
Igralec Bajičić Mladen (NK Arne Tabor), 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 Stojinović Marinko (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. 
 
Igralec Jurca Gašper (NK Jezero Medvode), 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. Upoštevala se je igralčeva 
predkaznovanost. 
 
Igralec Kazić Alen (NK Jezero Medvode), 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 19-1 DP NZS izreka prepoved nastopanja na eni (1) tekmi.  
 
Igralec Kirbiš Domen (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   20. krog 
 
Igralec Kovačevič Alen (ND Črnuče), 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 Oklobdžija Danijel (ND Črnuče), ki je grobo žalil sodnika in posledično prejel 
rdeč karton, se na podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s členom 19-11 DP NZS kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na treh (3) tekmah. 
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1. Mladinska liga   25. krog 

 
Igralec Berdajs Klemen (NK Brinje Ivančna Gorica), ki je zaradi udarjanja 
nasprotnega igralca z roko predel obraza  prejel 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. 
Pri izreku se je upoštevala igralčeva pisna izjava. 
 
Na tekmi med ekipama NK Kalcer Vodoterm – NK Brinje Ivančna Gorica je bil zaradi 
grobe žalitve sodnikov z neprimernimi besedami odstranjen s klopi za rezervne 
igralce predstavnik ekipe NK Brinje Ivančna Gorica Kuhelj Jože, ki je tudi ob odhodu 
z igrišča nadaljeval z žalitvami in zavlačeval z odhodom z igrišča, zato se na podlagi 
člena 9-2-4 in v zvezi s členom 24-1-3-12 ter člena 11-1 DP NZS izreka disciplinski 
ukrep PREPOVED DOSTOPA DO GARDEROB IN DO URADNEGA TEHNIČNEGA 
PROSTORA za dobo štirih (4) mesecev. Kazen mu začne teči s 1. 6. 2011 in se mu 
izteče s 30. 9. 2011. 
 
Igralec Simeunović Aleksander (NK Dolomiti Dobrova), 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. 
 
Na tekmi med ekipama MNC Vrhnika Dren – NK Zagorje je bil pri ekipi MNC Vrhnika 
Dren kot trener ekipe vpisan Hrustanovič Elvis, ki pa ga na tekmi ni bilo. Zato se 
ekipo MNC Vrhnika Dren poziva, da v zvezi tega poda pisno izjavo in jo do 6. 6. 2011 
dostavi na MNZ Ljubljana. 
 
Igralec Mrak Luka (NK Arne Tabor), 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. 
 
 

2. Mladinska liga  20. krog 
 

Igralec Porenta Jošt (NK Dragomer 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 DP NZS 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
Na tekmi med ekipama NK Kočevje – NK Dragomer Dren je bil zaradi žalitev trenerja 
nasprotne ekipe ter po prejšnjem opozorilu naj s tem preneha, s klopi za rezervne 
igralce odstranjen fizioterapevt NK Kočevje Grošič Kasim, zato se mu na podlagi 
člena 9-2-4 in v zvezi s členom 24-1-3 ter 11-1 DP NZS izreka disciplinski ukrep 
PREPOVED DOSTOPA DO GARDEROB in DO URADNEGA TEHNIČNEGA 
PROSTORA za dobo enega (1) meseca. Kazen mu začne teči s 1. 6. 2011 in se mu 
izteče s 1. 7. 2011. 
 
Igralec Poljak Matej (ŠD Kolpa), ki je po udarcu v predel obraza od nasprotnega 
igralca, pristopil do njega in ga z obema rokama in telesom močno odrinil, zato se mu 
na podlagi člena 9-2-3 in v zvezi s členom 19-5 DP NZS kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na dveh (2) tekmah. Pri izreku se je upošteval IV-2 splošnega navodila 
NZS. 
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Igralcu Groznik Jan (NK Olimpija Ljubljana), ki je zaradi udarjanja nasprotnega 
igralca z roko predel obraza  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. 
 
Na tekmi NK Cockta Kresnice – FC Ljubljana je bil zaradi večkratnega protestiranja 
na sodniške odločitve in po predhodnem opozorilu naj se umiri, s klopi za rezervne 
igralce odstranjen trener ekipe FC Ljubljana Hari Jože, zato se mu na podlagi člena 
9-2-4 in v zvezi s členom 24-12 DP NZS izreka PREPOVED VODENJA EKIPE na 
dveh (2) tekmah.      
 
 

Kadetska liga  25. krog 
 

Igralec Qendrim Jashari (NK Brinje - Ivančna Gorica), ki je zaradi medsebojnega 
obračunavanja z nasprotnim igralcem prejel rdeč karton in bil izključen, se na podlagi 
člena 9-2-3 in v zvezi s členom 19-1-5 ter v zvezi s členom 10 DP NZS izreka 
prepoved nastopanja na štirih (4) tekmah. 
 
Igralcu Zalaznik Marku (NK Kalcer Vodoterm), ki je zaradi medsebojnega 
obračunavanja z nasprotnim igralcem prejel rdeč karton in bil izključen ter po tem 
pristopil do sodnika, ga žalil z neprimernimi besedami in ga odrinil, se na podlagi 
člena 9-2-3 in v zvezi s členom 19-1-5 ter 10. Člena DP NZS izreka prepoved 
nastopanja za dobo petih (5) mesecev. Pri izreku se je upoštevalo tudi F in H 
Splošnega navodila NZS. 
 
 

1. Liga starejši dečki  20. krog 
 

Igralec Lukman Franci (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. 
 
Ekipi NK Zagorje, ki ni poslala zapisnika o tekmi z ekipo NK Kalcer Vodoterm dne 27. 
5. 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 35 €. Ponovitvena kršitev. 
 
Ekipi NK Dolomiti Dobrova, ki ni poslala zapisnika o tekmi z ekipo NK Slovan dne 28. 
5. 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 €.  
 
 

2. Liga starejši dečki  18. krog 
 
Ekipi NK Cockta Kresnice, ki ni poslala zapisnika o tekmi z ekipo NK Ivančna Gorica 
dne 28. 5. 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 €. Ponovitvena kršitev. 
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1. Liga mlajši dečki  20. krog  
 
Ekipi NK Ihan - Domžale, ki je svoje tekme z ekipo NK Interblock A dne 28. 5. 2011 
odigrala le z eno ekipo, se na podlagi člena 9-1-3 in v zvezi s členom 45/2 TPZTE v 
ligah MNZ Ljubljana, izreka denarna kazen v višini 40 €.  

 
 

2. Liga mlajši dečki  20. krog 
 
Ekipi NK Ivančna Gorica, ki ni poslala zapisnika o tekmi z ekipo NK Kolpa dne 28. 5. 
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 €. Ponovitvena kršitev. 
 

 
3. Liga mlajši dečki  20. krog 

 
Ekipi NK Svoboda Kisovec, ki ni poslala zapisnika o tekmi z ekipo NK Svoboda 
Ljubljana dne 27. 5. 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 35 €. Ponovitvena kršitev. 
 
 

4. Liga mlajši dečki  19. krog 
 
Ekipi NK Krim, ki ni poslala zapisnika o tekmi z ekipo NK Dlan Logatec dne 28. 5. 
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  17. krog 
 

Ekipi NK Arne Tabor 69, ki ni poslala zapisnika o tekmi z ekipo NK Domžale dne 28. 
5. 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 B  17. krog 
 
Ekipi NK Dren Vrhnika, ki ni poslala zapisnika o tekmi z ekipo ND Črnuče dne 28. 5. 
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 D  17. krog 
 
Ekipi NK Mirna, ki ni poslala zapisnika o tekmi z ekipo NK Ivančna Gorica dne 28. 5. 
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 €. Ponovitvena kršitev. 
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ZAOSTALI PRIMERI: 
 

RLL  22. krog 
 
Disciplinski sodnik je prejel zahtevano pisno izjavo predstavnika ekipe NK Zagorje 
Kralj Janeza v zvezi z njegovim obnašanjem po koncu tekme , zato se mu na podlagi 
člena 9-2-4 in v zvezi s členom 24-1-6 ter člena 11-1 DP NZS izreka disciplinski 
ukrep PREPOVED DOSTOPA DO GARDEROB IN URADNEGA TEHNIČNEGA 
PROSTORA za dobo štirih (4) mesecev. Kazen mu začne teči s 1. 6. 2011 in se mu 
izteče s 30. 9. 2011. 
 
 

Opozorilo vsem klubom: 
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (24. 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€. 
 


