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Številka: 2021/2014 
Datum: 3. 4. 2014 

 
Z A P I S N I K  

 
21. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 3. 4. 2014 v prostorih MNZ Ljubljana, Pod hribom 
55, 1000 Ljubljana. 
 
 

Regionalna ljubljanska liga   15. krog 
 
Izključenemu igralcu Škerl Borut (ND Črnuče), 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. 

 

MNZ liga  11. krog 

Izključenemu igralcu Zorc Klemen (ŠD Dobrova), ki je zaradi brcanja nasprotnega igralca brez 

žoge 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 TREH (3) tekmah. 

Izključenemu igralcu Žavbi Aljaž (NK Termit Moravče), 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 upoštevala 

igralčeva predkaznovanost. 

Izključenemu igralcu Pahor Žiga (AŠK Bravo), 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. 

 

1. Mladinska liga  11. krog 

Izključenemu igralcu Kralj Klemen (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 ENI (1) tekmi. 
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2. Mladinska liga  10. krog 

Izključenemu igralcu Širok Jaka (NK Jezero Medvode), 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 Jerovšek Jan (NK Mirna), ki je prejel dva rumena kartona in posledično 

rdeč karton ter ob izključitvi in odhodu z igrišča 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. 

Dne 30. 3. 2014 je bila odigrana tekma med ekipama NK Calcit Kamnik in NK Kočevje, katere 

pa ekipa NK Calcit Kamnik NI imela pravice odigrati, ker je bil klubu NK Kamnik 5. 3. 2014 

izrečen disciplinski ukrep SUSPENZ, ki še traja, ker klub ni poravnal svojih obveznosti do 

sodnikov in delegatov. Zato se na podlagi 61. in 63/2 člena Tekmovalnega pravilnika NZS, 

tekma registrira z izidom 3 : 0 v korist ekipe NK Kočevje. Na podlagi 12a/3 člena se 

organizatorju tekmovanja nalaga, da izvrši sprejet sklep o razveljavitvi doseženega rezultata 

in tekmo registrira po uradni dolžnosti 3 : 0 v korist NK Kočevje. 

   

Kadetska liga  11. krog 

Na tekmi med ŠD Arne Tabor 69 – NK Litija je bil zaradi protestiranja na sodniško odločitev in 

žalitve sodnika, po predhodnem opozorilu naj se umiri, s klopi za rezervne igralce odstranjen 

fizioterapevt ekipe NK Litija Barukčič Šimo, zato se mu na podlagi člena 9/2-4 in v zvezi s 

členom 24/3 in 12 ter člena 11/1 DP NZS izreka disciplinski ukrep »PREPOVED DOSTOPA DO 

URADNEGA TEHNIČNEGA PROSTORA« za dobo ENEGA (1) MESECA. Kazen mu začne teči z 2. 

4. 2014 in se mu izteče 1. 5. 2014. 

 

1. Liga starejši dečki  12. krog 

Izključenemu igralcu Bačar Ažbe (MNC Vrhnika), 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. 

 

2. liga starejši dečki  12. krog 

Izključenemu igralcu Breznik Martin (ŠD 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. 
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Izključenemu igralcu Krajišič Kristjan (NK Litija), ki se je ob prekinitvi nešportno vedel do 

nasprotnega igralca in zato 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. 

 

3. liga starejši dečki  12. krog 

Izključenemu igralcu Novak Žiga (NK Dol Jevnica), 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. 

Dne 30. 3. 2014 je bila odigrana tekma med ekipama NK Calcit Kamnik in ND Slovan B, katere 

pa ekipa NK Calcit Kamnik NI imela pravice odigrati, ker je bil klubu NK Kamnik 5. 3. 2014 

izrečen disciplinski ukrep SUSPENZ, ki še traja, ker klub ni poravnal svojih obveznosti do 

sodnikov in delegatov. Zato se na podlagi 61. in 63/2 člena Tekmovalnega pravilnika NZS, 

tekma registrira z izidom 3 : 0 v korist ND Slovan B. Na podlagi 12a/3 člena se organizatorju 

tekmovanja nalaga, da izvrši sprejet sklep o razveljavitvi doseženega rezultata in tekmo 

registrira po uradni dolžnosti 3 : 0 v korist ND Slovan B. 

 
3. liga mlajši dečki   12. krog 

 
Dne 29. 3. 2014 je bila odigrana tekma med ekipama NK Calcit Kamnik in NK Jezero 

Medvode, katere pa ekipa NK Calcit Kamnik NI imela pravice odigrati, ker je bil klubu NK 

Kamnik 5. 3. 2014 izrečen disciplinski ukrep SUSPENZ, ki še traja, ker klub ni poravnal svojih 

obveznosti do sodnikov in delegatov. Zato se na podlagi 61. in 63/2 člena Tekmovalnega 

pravilnika NZS, tekma registrira z izidom 3 : 0 v korist NK Jezero Medvode. Na podlagi 12a/3 

člena se organizatorju tekmovanja nalaga, da izvrši sprejet sklep o razveljavitvi doseženega 

rezultata in tekmo registrira po uradni dolžnosti 3 : 0 v korist NK Jezero Medvode. 

 
 

 
DISCIPLINSKI SODNIK 
Ludvik Faflek l. r. 
 
 

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€. 
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