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Številka: 2006/2011 
Datum: 21. 9. 2011 

 
Z A P I S N I K  

 
6. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 21. 9. 2011 v prostorih MNZ Ljubljana, 
Vodnikova 155 v Ljubljani. 
 
 
 

Regionalna Ljubljanska liga 5. krog 
 
 
 
Izključenemu igralcu Suljevič Dino (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 
ter členom 10. DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 
 
Izključenemu igralcu Planinšek Luka (NK Cockta Kresnice), ki je grobo startal na 
nasprotnega igralca in zato prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi z 
členom 19/2 ter členom 10 DP NZS, izreka prepoved nastopanja na TREH (3) 
tekmah. 
 
Izključenemu igralcu Miletič NeĎo (NK Ihan), ki je grobo startal na nasprotnega 
igralca in zato prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi z členom 19/2 
ter členom 10 DP NZS, izreka prepoved nastopanja na TREH (3) tekmah. 
 
 

1. MNZ Liga  4. krog 
 
Izključenemu igralcu Serdinšek Betlehem Luka (ŠD Dobrova Dolomiti), 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 členom 10. DP NZS, izreka 
prepoved nastopanja na TREH (3) tekmah. Pri izreku se je upoštevala igralčeva 
predkaznovanost. 
 
Izključenemu igralcu Merdanovič Erik (ND Ilirija), 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 členom 10. DP NZS, izreka prepoved nastopanja na 
DVEH (2) tekmah. 
 
Izključenemu igralcu Velič Almir (NK DD Dren), ki je prejel dva rumena kartona in 
posledično rdeč karton ter ob izključitvi pri 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 ŠTIRIH (4) tekmah. 
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1. Mladinska liga 5. Krog 

 
Na tekmi med NK Litija – MNK Ljubljana je bil zaradi večkratnega protestiranja na 
sodniške odločitve in po predhodnem opozorilu naj se umiri, s klopi za rezervne 
igralce predstavnik ekipe MNK Ljubljana Cerina Tomo, zato se mu na podlagi člena 
9/2-4 in v zvezi s členom 24/12 DP NZS, izreka prepoved dostopa do garderob in 
tehničnega prostora na DVEH (2) tekmah. 
 
Izključenemu igralcu Cvetič Grega (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 ENI (1) tekmi. 
 
Izključenemu igralcu Vodeb Ţmavc Tilen (ŠD Arne Tabor 69), ki je zaradi udarjanja 
nasprotnega igralca z glavo v predel obraza prejel rdeč karton, se na podlagi člena 
9/2-3 in v zvezi s členom 19/3 ter členom 10. DP NZS, izreka prepoved nastopanja 
na TREH (3) tekmah. 
  
 

2. Mladinska liga 4. krog 
 
Izključenemu igralcu Trontelj Nik (NK Kočevje), ki je prejel dva rumena kartona in 
posledično rdeč karton ter ob izključitvi pri 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. 
 
 

1. Kadetska liga  5. krog 
 
Izključenemu igralcu Huskič Dino (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 ENI (1) tekmi. 
 
Izključenemu igralcu Lapič Aljaţ (NK 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 ter členom 
10. DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 
 
 

1. Liga starejših dečkov 4. krog 
 

Izključenemu igralcu Švigelj Jan (NK Litija), ki je prejel dva rumena kartona in 
posledično rdeč karton ter ob odhodu z igrišča ţalil prisotne na rezervni klopi NK 
Kočevja, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1 ter DP NZS, izreka 
prepoved nastopanja na DVEH (2) tekmah. 
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Na tekmi med MNC Vrhnika Dren – NK Šmartno je bil zaradi večkratnega 
protestiranja na sodniške odločitve in po predhodnem opozorilu naj se umiri, s klopi 
za rezervne igralce odstranjen trener ekipe MNC Vrhnika Dren Zalar Sebastian, zato 
se mu na podlagi člena 9/2-4 in v zvezi s členom 24/12 DP NZS, izreka prepoved 
dostopa do garderob in tehničnega prostora na DVEH (2) tekmah. 
 
 

1. Liga mlajših dečkov 4. krog 
 
Izključenemu igralcu Mihelčič Nermin (NK Bela Krajina), ki je zaradi grobega metanja 
nasprotnega igralca na tla prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s 
členom 19/1-1 DP NZS, izreka prepoved nastopanja na TREH (3) tekmah. 
 
Na tekmi med NK Bravo – ND Črnuče je bil zaradi večkratnega protestiranja na 
sodniške odločitve, s klopi za rezervne igralce odstranjen trener ekipe ND Črnuče 
Fazlić Samir, 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 
ENI (1) tekmi. Pri izreku se je upoštevala trenerjeva pisna izjava. 
 
 

2. Liga mlajši dečki 4. krog 
 

Ekipi NK Bravo Publikum B, ki je na tekmi odigrani dne 17. 9. 2011 z ekipo NK 
Ivančna Gorica ni vodil trener, se na podlagi člena 9/1-3 ter člena 13 DP NZS in v 
zvezi s členom 45/13 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana, izreka denarna kazen v višini 
60 € (ostale starostne kategorije). 
 

4. Liga mlajših dečkov  4. krog 
 

Ekipi ND Črnuče, ki ni poslala zapisnika o tekmi dne 17. 9. 2011 z ekipo MNK 
Ljubljana, 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 3. krog 
 
Ekipi MNK Svoboda Vič, ki ni poslala zapisnika o tekmi dne 17. 9. 2011 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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Zaradi neplačila sodniških stroškov se na podlagi člena 43 TPZTE v ligah MNZ 
Ljubljana in v zvezi s členom 36/2 DP NZS izreka SUSPENZ naslednjim klubom:  
 

1. ŠD KOLPA 
2. NK BELA KRAJINA 
3. NK DD DREN 

 
Suspenz velja za vse ekipe, ki nastopajo v prvenstvu MNZ Ljubljana. V kolikor 
klubi do petka 23. 9. 2011 do 12. Ure ne poravnajo sodniških stroškov, se 
njihove tekme odpovedo. 
 
 
ZAOSTALI PRIMERI: 
 
 

2. Mladinska liga  1. krog 
 

Izključenemu igralcu Šakiri Besir (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 ter členom 
10. DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 
 
 

1. Liga starejši dečki  3. krog 
 
Ekipa NK Litija je poslala pisno obrazloţitev zaradi ne poslanega zapisnika, zato se 
jim na podlagi člena 3/1 DP NZS kazen PREKLIČE. 
 
 

Opozorilo vsem klubom: 
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (6. 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€. 
 


