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Številka: 20019/2010 
Datum: 17.11. 2010 

 
Z A P I S N I K  

 
19. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 17. 11. 2010 v prostorih MNZ Ljubljana, 
Vodnikova 155 v Ljubljani. 
 
 

Regionalna Legea liga 13. krog 
 

 
Izključenemu igralcu Tomič Aleksandar (NK Ihan), ki je prejel dva rumena kartona in 
posledično rdeč karton, se na podlagi čl. 8a/2 in v zvezi z čl. 18/1 DP NZS, izreka 
prepoved nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
Izključenemu igralcu Orehek Miha (NK Ihan), ki je grobo startal na nasprotnega 
igralca  in posledično rdeč karton, se na podlagi čl. 8a/2 in v zvezi z čl. 18/1 DP NZS, 
izreka prepoved nastopanja na štirih (4) tekmah. Upoštevala se je igralčeva 
predkaznovanost. 
 
Izključenemu igralcu Piskar Luka (NK Ihan), ki je prejel dva rumena kartona in 
posledično rdeč karton, se na podlagi čl. 8a/2 in v zvezi z čl. 18/1 DP NZS, izreka 
prepoved nastopanja na eni (1) tekmi.  
 
Pri odhodu z igrišča je igralec Džafič Elvedin (NK Ihan) žalil sodnika Kolenc Leona, 
zato ga je ta prijavil. Od igralca se zahteva pisna izjava o svojem obnašanju, ki jo naj 
do 23. 11. 2010 dostavi na MNZ Ljubljana. 
 
Na koncu tekme se je igralec Goropečnik Simon (NK Ihan) nešportno obnašal do 
sodnika Kolenc Leona in neprimerno govoril tudi o drugih sodnikih na tekmi, zato se 
ga poziva, da v zvezi s svojim obnašanjem poda pisno izjavo in jo do 23. 11. 2010 
dostavi na MNZ Ljubljana. 
 
V zvezi z dogodki, ki so se dogajali po koncu tekme med ekipama NK Študent Bravo 
– NK Ihan, se poziva ekipo NK Bravo Študent, da poda pisno izjavo in jo do 23. 11. 
2010 dostavi na MNZ Ljubljana. 
 
Predsednika NH Ihan Rape Joža se poziva, da v zvezi z dogodki po koncu tekme 
med ekipama NK Bravo Študent – NK Ihan poda pisno izjavo in obrazloži svoje 
obnašanje in izjave delegatu. Izjavo naj do 23. 11. 2010 dostavi na MNZ Ljubljana. 
 
Izključenemu igralcu Kuraja Rafael (NK Komenda), ki je prejel dva rumena kartona in 
posledično rdeč karton, se na podlagi čl. 8a/2 in v zvezi z čl. 18/1 DP NZS, izreka 
prepoved nastopanja na eni (1) tekmi.  
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Izključenemu igralcu Peterka Mitja (NK Jevnica), ki je zaradi udarjanja nasprotnega 
igralca z roko v predel obraza prejel rdeč karton, se na podlagi člena 8a/2 in v zvezi s 
členom 18/1 DP NZS, izreka prepoved nastopanja na treh (3) tekmah.  
 
Izključenemu igralcu Petrovič Vladan (NK Arne Tabor 69), ki je zaradi močnega 
odrivanja nasprotnega igralca prejel rdeč karton in bil izključen, se na podlagi člena 
8a/2 in v zvezi s členom 18/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) 
tekmah. 
 
Izključenemu igralcu Memišević Damir (NK Zagorje), ki je prejel dva rumena kartona 
in posledično rdeč karton, se na podlagi čl. 8a/2 in v zvezi z čl. 18/1 DP NZS, izreka 
prepoved nastopanja na eni (1) tekmi.  
 
Izključenemu igralcu Zorko Miloš (NK Termit Moravče), ki je zaradi udarjanja 
nasprotnega igralca z roko v predel obraza prejel rdeč karton, se na podlagi člena 
8a/2 in v zvezi s členom 18/1 DP NZS, izreka prepoved nastopanja na treh (3) 
tekmah.  
 
Na tekmi med ekipama Termit Moravče – NK Svoboda Ljubljana je bil zaradi 
protestiranja na sodniške odločitve in po predhodnem opozorilu naj se umiri, s klopi 
za rezervne igralce odstranjen predstavnik ekipe NK Termit Moravče Vavpotič Rajko, 
zato se mu na podlagi člena 8b/3 in v zvezi s členom 23/2 in 11 DP NZS, izreka 
prepoved vodenja ekipe na DVEH (2) tekmah. 
 
 

MNZ LIGA  11. krog 
 
Izključenemu igralcu Božnar Boštjan (NK Dolomiti Dobrova), ki je prejel dva rumena 
kartona in posledično rdeč karton, se na podlagi čl. 8a/2 in v zvezi z čl. 18/1 DP NZS, 
izreka prepoved nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
 

1. Mladinska liga 13. krog 
 
Izključenemu igralcu Bajić Drago (NK Šmartno), ki je prejel dva rumena kartona in 
posledično rdeč karton, se na podlagi čl. 8a/2 in v zvezi z čl. 18/1 DP NZS, izreka 
prepoved nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
Izključenemu igralcu Novak Koražija Urban (NK Šmartno), ki je prejel dva rumena 
kartona in posledično rdeč karton, se na podlagi čl. 8a/2 in v zvezi z čl. 18/1 DP NZS, 
izreka prepoved nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
Na tekmi med ekipama NK Šmartno – MNC Vrhnika je bil zaradi protestiranja na 
sodniške odločitve in po predhodnem opozorilu naj se umiri, s klopi za rezervne 
igralce odstranjen predstavnik ekipe NK Šmartno Klavže Jani, zato se mu na podlagi 
člena 8b/3 in v zvezi s členom 23/2 in 11 DP NZS, izreka prepoved vodenja ekipe na 
DVEH (2) tekmah. 
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Na tekmi med ekipama NK Šmartno – MNC Vrhnika je bil zaradi protestiranja na 
sodniške odločitve s klopi za rezervne igralce odstranjen trener ekipe NK Šmartno 
Bogomir Deisinger ml., zato se mu na podlagi člena 8b/1 in v zvezi s členom 23/11 
DP NZS izreka OPOMIN. 
 
Igralec Todorovič Drago (NK Komenda), ki je prejel dva rumena kartona in 
posledično rdeč karton, se na podlagi člena 8a/2 in v zvezi s členom 18/1 DP NZS, 
izreka prepoved nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
Igralec Rot Andraž (NK Dolomiti Dobrova), ki je prejel dva rumena kartona in 
posledično rdeč karton, se na podlagi člena 8a/2 in v zvezi s členom 18/1 DP NZS, 
izreka prepoved nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
 

2. Mladinska liga  11. krog 
 

Igralec Juvan Erik (NK Dragomer Dren), ki je prejel dva rumena kartona in posledično 
rdeč karton, se na podlagi člena 8a/2 in v zvezi s členom 18/1 DP NZS, izreka 
prepoved nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
Igralec Rejc Denis (ND Črnuče), ki je prejel dva rumena kartona in posledično rdeč 
karton, se na podlagi člena 8a/2 in v zvezi s členom 18/1 DP NZS, izreka prepoved 
nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
 

1. Liga starejših dečkov  11. krog 
 
Igralec Midžan Anes (NK Šmartno), ki je prejel dva rumena kartona in posledično 
rdeč karton, se na podlagi člena 8a/2 in v zvezi s členom 18/1 DP NZS, izreka 
prepoved nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
Igralec Kos Rok (NK Šmartno), ki je prejel dva rumena kartona in posledično rdeč 
karton, se na podlagi člena 8a/2 in v zvezi s členom 18/1 DP NZS, izreka prepoved 
nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
Igralec Mal Primož (NK Roltek Dob), ki je prejel dva rumena kartona in posledično 
rdeč karton, se na podlagi člena 8a/2 in v zvezi s členom 18/1 DP NZS, izreka 
prepoved nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Liga starejših dečkov  9. krog 
 

Na tekmi med ekipama NK Litija – NK Bravo Publikum je na igrišče vstopil trener 
ekipe NK Bravo Publikum Močnik Dejan in protestiral na sodniške odločitve ter bil 
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odstranjen s klopi za rezervne igralce. Zato se mu na podlagi člena 8b/3 in v zvezi s 
členom 23/11 DP NZS izreka prepoved vodenja ekipe na eni (1) tekmi. Pri izreku 
višine kazni se je upoštevala pisna izjava trenerja. 
 
 
 
ZAOSTALI PRIMERI:  
 

3. Liga mlajši dečki  10. krog 
 
Disciplinski sodnik je prejel zahtevano izjavo s strani ekipe NK Svoboda Ljubljana in 
se določil, da se na podlagi člena 36/1 DP NZS postopek vstavi. Ekipo se poziva, da 
v bodoče bolje poskrbi za svojo dokumentacijo. 
 
 

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€. 


