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Številka: 2023/2015 
Datum: 22. 4. 2015 

 
Z A P I S N I K  

 
23. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 22. 4. 2015 v prostorih MNZ Ljubljana, Pod hribom 55, 
1000 Ljubljana. 
 

Regionalna ljubljanska liga   15. krog 

Dne 18. 4. 2015 je bila odigrana tekma med ekipama Bela Krajina - Jevnica, na kateri je v 38. 

minuti na poziv sodnika v igrišče stopil v igrišče fizioterapevt NK Jevnica Peterca Ciril, da bi 

pomagal poškodovanemu igralcu. Vendar je šel direktno do sodnika, ga žalil s neprimernimi 

besedami, nakazal s pestjo udarec, sodnika ni udaril temveč ga je samo rahlo odrinil z rokami 

v prsni koš. Nakar so igralci njegove ekipe poskrbeli, da je Peterca zapustil igrišče. Zato se na 

podlagi člena 9/2-6 in v zvezi s členom 24/1,3,4 DP NZS ter F/6 Splošnih navodil NZS – 

Disciplinska politika organov vodenja lig NZS, Petercu Cirilu izreka disciplinski ukrep PREPOVED 

SODELOVANJA V VSEH Z NOGOMETOM POVEZANIH DEJAVNOSTI ZA DOBO TREH (3) MESECEV. 

Kazen mu začne teči s 22. 4. 2015 in se mu izteče s 21. 7. 2015. 

 

MNZ liga  14. krog 

Izključenemu igralcu Domanjko Miran (ND Slovan), ki je storil prekršek v čisti situaciji za dosego 

zadetka in zato prejel 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 Parić Dino (ND Slovan), 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 DVEH (2) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo, da je igralec 

nešportno zapustil igrišče.  

1. Mladinska liga  13. krog 

Izključenemu igralcu Dekleva Maksimilijan (ND Črnuče Interblock), 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. 
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Kadetska liga   13. krog 

Izključenemu igralcu Kvartič Alen (NK Zagorje), ki je grobo žalil sodnika in posledično prejel 

rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-2 in v zvezi s členom 19/1-1, izreka prepoved nastopanja 

na TREH (3) tekmah.  

Na tekmi med ekipama Labys Mengo 28 – Zagorje, je bil zaradi večkratnega protestiranja na 

sodniške odločitve in po predhodnem opozorilu naj se umiri, s klopi za rezervne igralce 

odstranjen predstavnik ekipe NK Zagorje Arnošek Dejan, zato se mu na podlagi člena 9/2-4 in 

v zvezi s členom 24 DP NZS izreka »PREPOVED DOSTOPA DO GARDEROB IN DO URADNEGA 

TEHNIČNEGA PROSTORA« na DVEH (2) tekmah. 

Dne 18. 4. 2015 je bila odigrana tekma med ekipama NK Litija – NK Šmartno, ki je bila v 21. 

minuti prekinjena zaradi premajhnega števila igralcev pri ekipi NK Šmartno, zato se na podlagi 

člena 59. tekmovalnega pravilnika NZS registrira z rezultatom 6 : 0, ki je bil ob prekinitvi tekme 

in je ugodnejši za ekipo NK Litija. Vodstvu tekmovanja se nalaga, da na podlagi člena 12a/3,4 

DP NZS izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 6 : 0 za ekipo NK Litija.  

 

1. Liga starejši dečki   15. krog 

Izključenemu igralcu Lipovec Luka (NK Jezero Medvode), ki je prejel dva rumena kartona in 

posledično rdeč karton ter ob izključitvi žalil 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. 

Na tekmi med ekipama Rudar Trbovlje – Jezero Medvode, je bil zaradi večkratnega 

protestiranja na sodniške odločitve in po predhodnem opozorilu naj se umiri, s klopi za 

rezervne igralce odstranjen trener ekipe NK jezero Medvode Jokić Sašo, zato se mu na podlagi 

člena 9/2-4 in v zvezi s členom 24 DP NZS izreka »PREPOVED DOSTOPA DO GARDEROB IN DO 

URADNEGA TEHNIČNEGA PROSTORA« za dobo ENEGA (1) meseca. Kazen mu začne teči od 22. 

4. 2015 do 21. 5. 2015. 

 

1. Liga mlajši dečki   15. krog 

Ekipi NK Brinje Grosuplje, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 18. 4. 2015 z ekipo NK 

Olimpija 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 €. 
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2. Liga mlajši dečki  15. krog 

Ekipi NK Arne Tabor 69, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 18. 4. 2015 z ekipo NK 

Litija, 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 €. 

 

3. Liga mlajši dečki   15. krog 

Ekipi NK Zagorje, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 18. 4. 2015 z ekipo ŠD Vir, 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 €. 

 

4. Liga mlajši dečki  14. krog 

Ekipi Dlan Logatec , ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi dne 18. 4. 2015 z ekipo NK Hermes 

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 €. 

 

ZAOSTALI PRIMERI 

2. Liga starejši dečki   12. krog 

Dne 14. 4. 2015 je bila odigrana tekma med ekipama ŠD Vir – NK Krka in za katero je bil 

disciplinski sodnik obveščen, da so pri ekipi NK Krka nastopili igralci, ki niso imeli opravice 

nastopa, vendar se je po preverjanju ugotovilo, da ekipa NK Krke v tistem vikendu ni imela 

tekme v NZS tekmovanju, tako da so imeli igralci pravico nastopa. Zato se na 38. členu DP NZS 

prekliče disciplinski sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0 za ekipo ŠD Vir in se tekma 

registrira z doseženim rezultatom 1 : 0 za ekipo NK Krka. Vodstvo tekmovanja se zadolži, da 

izvrši ta sklep.  

 

RLL 14. krog 

Dne 11. 4. 2015 je bila odigrana tekma med ekipama NK Litija – NK Bela Krajina, ki je bila v 88. 

minuti prekinjena, ker naj bi se igralci NK Bela Krajina počutili ogrožene, zaradi metanja petard 

na igrišče in niso hoteli nadaljevati s tekmo. Disciplinski sodnik je prejel zahtevane dodatne 

izjave in se na podlagi vseh zahtevanih dejstev odločil, da se tekma na podlagi 59. člena 

Tekmovalnega pravilnika NZS in v zvezi s 12a/3,4 členom DP NZS registrira z doseženim 

rezultatom 3 : 0 za ekipo NK Litija. Vodstvo tekmovanja se zadolži, da izvrši ta sklep. 
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Opozorilo vsem klubom:  
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (16. krog) ne bo pravočasno poslal  poročila 
o tekmi, bo v skladu s 45. členom 2. alineja tekmovalnih propozicij MNZ  Ljubljana 
disciplinsko obravnavan. 

 
 
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€. 

 
 

DISCIPLINSKI SODNIK 
Ludvik Faflek l. r. 


