
 

Številka: 2020/2013 

Datum: 24.  4. 2013 

ZAPISNIK 

20. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 24. 4. 2013 v prostorih MNZ Ljubljana, Vodnikova 155 v 

Ljubljani. 

Regionalna Ljubljanska liga  16. krog 

Izključenemu igralcu Novakovid Saša (NK Arne Tabor 69), 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 Justin Peter (NK Arne Tabor 69), 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 člena 10 DP 

NZS, izreka prepoved nastopanja na ŠTIRIH (4) tekmah. Pri izreku se je upoštevala igralčeva 

predkaznovanost. 

MNZ liga  12. krog 

Izključenemu igralcu Pišek Matej (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. 

Igralcu Bizilj Matej (NK Termit Moravče)se na podlagi člena 34 izreka SUSPENZ, ki začne teči s 24. 4. 

2013 in traja do izreka disciplinskega sklepa. Istočasno se poziva igralca, da v zvezi s svojim 

obnašanjem na tekmi poda pisno izjavo in jo do 29. 4. 2013 dostavi na MNZ Ljubljana. 

Na tekmi med ekipama NK Termit Moravče- Dragomer, je bil zaradi protestiranja na sodniške 

odločitve in žalitve sodnika ter po predhodnem opozorilu naj se umiri, s klopi za rezervne igralce 

odstranjen trener ekipe NK Termit Anželj Robert, 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«za dobo enega (1) meseca. Kazen mu prične teči s 24. 4. 2013 in se mu izteče 23. 5. 2013. 

Pri izreku se je upoštevala pisna izjava trenerja in njegova predkaznovanost. 

Klub Termit Moravče se poziva, da v zvezi s dogodki na tekmi podajo pisno izjavo in jo do 29. 4. 2013 

dostavijo na MNZ Ljubljana.  

1. Mladinska liga  12. krog 

Izključenemu igralcu Ivanovič Dragan (NK Litija Kresnice), 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. 



Ekipi NK Krka – Mirna, ki iz neopravičenih razlogov ni prišla na odrejeno tekmo dne 20. 4. 2013 z 

ekipo NK Jezero Medvode, se na podlagi člena 9/1-3 ter člena 13 DP NZS in v zvezi s členom 45/4 

TPZTE v ligah MNZ Ljubljana, izreka denarna kazen v višini 160 €. 

2. Liga starejših dečkov  13. krog 

Igralec Verbič Tomaž (NK Ivančna Gorica), ki je kot vratar igral z roko izven kazenskega prostora in 

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

DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na ENI (1) tekmi. 

 

VSE EKIPE SE POZIVA, DA DOSLEDNO POŠILJAJO ZAPISNIKE PO POŠTI NA MNZ LJUBLJANA, KER SE 

BO DRUGAČE PROTI NJIM DISCIPLINSKO UKREPALO. 

DISCIPLINSKI SODNIK 

Ludvik Faflek l.r 

Opozorilo vsem klubom:  
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (17. 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€. 


