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Številka: 2016/2011 
Datum: 16. 11. 2011 

 
Z A P I S N I K  

 
16. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 16. 11. 2011 v prostorih MNZ Ljubljana, 
Vodnikova 155 v Ljubljani. 
 
 
 

Regionalna Ljubljanska liga 13. krog 
 
Izkljuĉenemu igralcu Kunĉiĉ Luka (NK Arne Tabor 69), ki je grobo startal na 
nasprotnega igralca in prejel rdeĉ karton, se na podlagi ĉlena 9/2-3 in v zvezi s 
ĉlenom 19/2 ter ĉlenom 10. DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ŠTIRIH (4) 
tekmah. Pri izreku se je upoštevala igralčeva predkaznovanost. 
 
Izkljuĉenemu igralcu Smrkolj Alojz (NK Termit Moravĉe), ki je prejel dva rumena 
kartona in poslediĉno rdeĉ karton, se na podlagi ĉlena 9/2-3 in v zvezi s ĉlenom 19/1 
ter ĉlenom 10. DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi.  
 
Izkljuĉenemu igralcu Marinkoviĉ Saša (NK Jezero Medvode), ki je prejel dva rumena 
kartona in poslediĉno rdeĉ karton, se na podlagi ĉlena 9/2-3 in v zvezi s ĉlenom 19/1 
ter ĉlenom 10. DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 
 
Izkljuĉenemu igralcu Jovanoviĉ Goran (NK Komenda), ki je zaradi brcanja 
nasprotnega igralca brez ţoge prejel rdeĉ karton, se na podlagi ĉlena 9/2-3 in v zvezi 
s ĉlenom 19/3 ter ĉlena 10 DP NZS izreka prepoved nastopanja na ŠTIRIH (4) 
tekmah. Pri izreku se je upoštevala igralčeva predkaznovanost.  
 
 

1. Mladinska liga 12. krog 
 
Izkljuĉenemu igralcu Uršiĉ Anţe (NK Dol), ki je prejel dva rumena kartona in 
poslediĉno rdeĉ karton, se na podlagi ĉlena 9/2-3 in v zvezi s ĉlenom 19/1 ter ĉlenom 
10. DP NZS, izreka prepoved nastopanja na DVEH (2) tekmah. Pri izreku se je 
upoštevala predkaznovanost igralca. 
 
Izkljuĉenemu igralcu Borin Nejc (NK Šmartno), ki je prejel dva rumena kartona in 
poslediĉno rdeĉ karton, se na podlagi ĉlena 9/2-3 in v zvezi s ĉlenom 19/1 ter ĉlenom 
10. DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 
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Na tekmi med ekipama NK Dol – NK Šmartno odigrane dne 12. 11. 2011 je bil trener 
ekipe NK Šmartno Predrag Đekiĉ v zaradi grobih ţalitev sodnika in poskusa fiziĉnega 
obraĉuna v 93. minuti odstranjen s klopi za rezervne igralce, zato se mu na podlagi 
ĉlena 9/2-4 in v zvezi s ĉlenom 24/1in 3 DP NZS izreka PREPOVED DOSTOPA DO 
GARDEROB IN URADNEGA TEHNIČNEGA PROSTORA NA TREH (3) TEKMAH. 
 
 

1. Liga starejših dečkov 11. krog 
 
Na tekmi med ekipama NK Šmartno – ND Litija, je bil zaradi protestiranja na 
sodniške odloĉitve in po predhodnem opozorilu naj se umiri, s klopi za rezervne 
igralce odstranjen trener ekipe NK Šmartno Anţelj Robi, zato se mu na podlagi ĉlena 
9/2-4 in v zvezi s ĉlenom 24/12 DP NZS, izreka »PREPOVED DOSTOPA DO 
GARDEROB IN DO URADNEGA TEHNIČNEGA PROSTORA« na DVEH (2) 
tekmah.  
 
Na tekmi med ekipama NK Šmartno – ND Litija, je bil zaradi protestiranja na 
sodniške odloĉitve in po predhodnem opozorilu naj se umiri, s klopi za rezervne 
igralce odstranjen pomoĉnik trenerja ekipe NK Šmartno Korpar Dušan, zato se mu na 
podlagi ĉlena 9/2-4 in v zvezi s ĉlenom 24/12 DP NZS, izreka »PREPOVED 
DOSTOPA DO GARDEROB IN DO URADNEGA TEHNIČNEGA PROSTORA« na 
DVEH (2) tekmah.  
 

2. Liga starejši dečki  11. krog 
 
Ekipi NK Domţale, ki ni poslala zapisnika o tekmi dne 12. 11. 2011 z ekipo ND 
Ĉrnuĉe, se na podlagi ĉlena 9/1-3 ter ĉlena 13 DP NZS in v zvezi s ĉlenom 45/2 
TPZTE v ligah MNZ Ljubljana, izreka denarna kazen v višini 26 €. Ponovitvena 
kršitev. 
 
 

1. Liga mlajših dečkov  11. krog 
 

Ekipi NK Ihan - Domţale, ki ni poslala zapisnika o tekmi dne 12. 11. 2011 z ekipo NK 
Brinje A, se na podlagi ĉlena 9/1-3 ter ĉlena 13 DP NZS in v zvezi s ĉlenom 45/2 
TPZTE v ligah MNZ Ljubljana, izreka denarna kazen v višini 26 €. Ponovitvena 
kršitev. 
 
 

2. Liga mlajših dečkov  11. krog 
 
Izkljuĉenemu igralcu Nikolov Nik (NK Interblock), ki je storil prekršek v ĉisti situaciji za 
dosego zadetka in zato prejel rdeĉ karton, se na podlagi ĉlena 9/2-3 in v zvezi s 
ĉlenom 19/1 ter ĉlenom 10. DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 
 
Izkljuĉenemu igralcu Trontelj Ţan (NK Bravo Publikum B), ki je prejel dva rumena 
kartona in poslediĉno rdeĉ karton, se na podlagi ĉlena 9/2-3 in v zvezi s ĉlenom 19/1 
ter ĉlenom 10. DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 
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Ekipi NK Arne Tabor 69, ki ni poslala zapisnika o tekmi dne 13. 11. 2011 z ekipo NK 
Olimpija Ljubljana B, se na podlagi ĉlena 9/1-3 ter ĉlena 13 DP NZS in v zvezi s 
ĉlenom 45/2 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana, izreka denarna kazen v višini 20 €.  
 
 

3. Liga mlajši dečki  11. krog 
 

Izkljuĉenemu igralcu Ćoragić Emil (NK Krim), ki je prejel dva rumena kartona in 
poslediĉno rdeĉ karton, se na podlagi ĉlena 9/2-3 in v zvezi s ĉlenom 19/1 ter ĉlenom 
10. DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 
 
 

4.Liga mlajši dečki 11. Krog 
 

Ekipi NK Logatec, ki iz neopraviĉenih razlogov ni prišla na odrejeno tekmo dne 12. 
11. 2011 z ekipo NK Dol, se na podlagi ĉlena 9/1-3 ter ĉlena 13 DP NZS in v zvezi s 
ĉlenom 45/4 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana, izreka denarna kazen v višini 160 €. 
 
 
 

DISCIPLINSKI SODNIK 
Ludvik Faflek l.r 

 
 

PRAVNI POUK: Zoper izreĉene 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 pravoĉasna, ĉe je oddana zadnji dan 
pritoţbenega roka priporoĉeno po pošti in je vplaĉana taksa v višini 160€. 


