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Številka: 2032/2014 
Datum: 5. 6. 2014 

 
Z A P I S N I K  

 
32. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 5. 6. 2014 v prostorih MNZ Ljubljana, Pod hribom 
55, 1000 Ljubljana. 
 
 

Regionalna ljubljanska liga  24. krog 

Izključenemu igralcu Tekid Saša (NK Brinje Grosuplje), ki je zaradi udarjanja nasprotnega 

igralca z roko v predel telesa 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 pisna izjava in predkaznovanost. 

Izključenemu igralcu Potočar Jure (NK Brinje Grosuplje), ki je zaradi grobe žalitve sodnika 

prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1 ter člena 10 DP NZS, 

izreka prepoved nastopanja na DVEH (2) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo igralčevo 

opravičilo sodniku po tekmi in njegova pisna izjava. 

Dne 31. 5. 2014 je bila odigrana tekma med ekipama NK Brinje Grosuplje – NK Komenda, na 

kateri naj bi prišlo do rasističnih izpadov in do napada na pomočnika sodnika Poplašen 

Mladena. Zato je ekipo Nk Brinje Grosuplje poziva, da v zvezi s tem podajo pisno izjavo z 

obrazložitvijo in jo na sedež MNZ Ljubljana dostavijo do 10. 6. 2014 do 12.00 ure. Prav tako 

se poziva pomočnika sodnika Avramovič Bernarda, da v zvezi z rasističnimi izpadi podata 

pisni izjavi in ju do 10. 6. 2014 do 12.00 ure dostavita na MNZ Ljubljana. 

Izključenemu igralcu Pezdirc Matej (ŠD Kolpa), 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 Potočnik Jaka (NK Litija), 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 se je upoštevala igralčeva 

predkaznovanost. 

Izključenemu igralcu Zver Rok (NK Arne Tabor 69), ki je zaradi grobe žalitve sodnika prejel 

rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1 ter člena 10 DP NZS, izreka 

prepoved nastopanja na ŠTIRIH (4) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo igralčeva 

predkaznovanost.. 



 

 

2 

Igralec Koritnik Vid (ND Črnuče) je v 87. minuti pritekel do sodnika in ga povlekel za dres ter 

ga odrinil, za kar je prejel rdeč karton in bil izključen, zato se na podlagi člena 9/2-3, člena 

10/1 in člena 19/1-6 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja za dobo ŠEST (6) MESECEV. 

Kazen mu začne teči s 4. 6. 2014 in se mu izteče s 3. 12. 2014. 

 

MNZ Liga  20. Krog 

Izključenemu igralcu Arh Marko (NK Svoboda Kisovec), 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 DVEH (2) tekmah. Pri izreku kazni se 

je upoštevala igralčeva predkaznovanost. 

Izključenemu igralcu Ružič Alan (NK Dragomer), 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 Vezjak Peter (NK Dragomer), 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. Mladinska liga  20. krog 

Izključenemu igralcu Trojar Tim (ŠD 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 ter členom 10. DP NZS, izreka 

prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. 

 

3. liga starejši dečki 20. krog 

Izključenemu igralcu Praprotnik Tristan Jožef (ND Slovan B), 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 mlajši dečki  22. Krog 

Izključenemu igralcu Marinko Janez (NK Kalcer Radomlje), 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. 
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2. liga mlajši dečki  21. Krog 

Ekipi NK Olimpija Ljubljana B, ki ni poslala zapisnika o odigrani tekmi z ŠD Arne Tabor 69  dne 

1. 6. 2014, 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 

MNZ liga  19. krog 

Disciplinski sodnik je prejel potrdila, da je ekipa NK DD Dren pravočasno poravnala svoje 

obveznosti do sodnikov in delegatov, vendar potrdila niso bila dostavljena na MNZ Ljubljana. 

Prav tako sodniki niso pravočasno obvestili sodniške organizacije in MNZ Ljubljana, da so 

njihovi stroški poravnani in to do 16. 5. 2014, tako da ekipe nebi bilo potrebno suspendirati. 

Zato se proti ekipi NK DD Dren na podlagi 37/1 člena DP NZS disciplinski postopek ustavi in 

se tekma med ekipama Dragomer – NK DD Dren registrira z doseženim rezultatom 1:1. 

 

Cicibani U-11 skupina D 

Dne 25. 5. 2014 je bila odigrana tekma med ekipama NK Črni Graben : NK Mirna, ki pa je 

ekipa NK črni Graben ne bi smela odigrati, ker je bila v suspenzu, zato se tekma na podlagi 

61. Člena in 63. Člena Tekmovalnega pravilnika NZS tekma po uradni dolžnosti registrira z 

doseženim rezultatom 5 : 0 za ekipo NK Mirna, ker je za njih ugodnejša. Organizatorju 

tekmovanja se na podlagi člena 12 a DP NZS nalaga, da izvrši registracijo tekme z rezultatom 

5 : 0 za ekipo NK Mirna. 

 

Cicibani U-11 skupina D 21. krog 

Dne 31. 5. 2014 je bila odigrana tekma med ekipama NK Mengo 28 : NK Črni Graben, ki pa je 

ekipa NK Črni Graben ne bi smela odigrati, ker je bila v suspenzu, zato se na podlagi 61. člena 

Tekmovalnega pravilnika NZS tekmo registrira z rezultatom 3 : 0 za ekipo NK Mengo 28. 

Organizatorju tekmovanja se na podlagi 12a člena DP NZS nalaga, da izvrši registracijo tekme 

z rezultatom 3 : 0 za ekipo NK Mengo 28. 

 

Cicibani U-11 skupina D 20. krog 

Dne 25. 5. 2014 je bila odigrana tekma med ekipama NK Črni Graben : ŠD Dolomiti, ki pa je 

ekipa NK Črni Graben ne bi smela odigrati, ker je bila v suspenzu, zato se na podlagi 61. člena 

Tekmovalnega pravilnika NZS tekmo registrira z rezultatom 3 : 0 za ekipo ŠD Dolomiti. 

Organizatorju tekmovanja se na podlagi 12a člena DP NZS nalaga, da izvrši registracijo tekme 

z rezultatom 3 : 0 za ekipo ŠD Dolomiti. 
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DISCIPLINSKI SODNIK 
Ludvik Faflek l. r. 

 

Opozorilo vsem klubom:  
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (26. 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€. 


