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Številka: 2004/2013 
Datum: 11. 9. 2013 

 
Z A P I S N I K  

 
4. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 11. 9. 2013 v prostorih MNZ Ljubljana, Pod hribom 
55, 1000 Ljubljana. 
 

Regionalna ljubljanska liga   4. krog 
 
Izključenemu igralcu Čeglaj Gregor (NK Jevnica), ki je grobo startal na nasprotnega igralca in 

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

NZS izreka prepoved nastopanja na TREH (3) tekmah. 

Na tekmi med ekipama NK Jevnica – NK Kočevje dne 7. 9. 2013 je med tekmo v 89. Minuti na 

igrišče vstopil trener ekipe NK Jevnica Maleševič Damjan, ki ga je sodnik odstranil s klopi za 

rezerve igralce, zato se mu na podlagi člena 9/1-1 in v zvezi s členom 24/13 DP NZS izreka 

disciplinski ukrep »OPOZORILO«. Pri izreku se je upoštevalo opravičilo trenerja sodniku po 

tekmi. 

Izključenemu igralcu Juvančič Jure (ND Ilirija 1911), 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 Lekše Blaž (ND Črnuče), ki je grobo startal na nasprotnega igralca in zato 

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

izreka prepoved nastopanja na TREH (3) tekmah. Pri izreku se je upoštevala pisna izjava 

igralca. 

Na tekmi med ekipama ND Črnuče – NK Cockta Kresnice, je bil zaradi večkratnega 

protestiranja na sodniške odločitve, žalitve sodnika in po predhodnem opozorilu naj se umiri, 

s klopi za rezervne igralce odstranjen fizioterapevt ekipe ND Črnuče Berdajs Sebastjan, 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 začne teči 11. 9. 2013 in se mu izteče 10. 10. 2013. 

Izključenemu igralcu Draksler Kristijan (NK Kalcer Radomlje), 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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Na tekmi med ekipama ND Ilirija 1911 – NK Komenda je igralec ND Ilirija Suljevid Denis prejel 

dva rumena kartona in posledično rdeč karton ter bil izključen. Igralec ni hotel iti z igrišča 

temveč je grozil trenerju nasprotne ekipe in se z njim prepiral. Ko je končno šel z igrišča je pri 

odhodu brcnil plastenko, zato se mu na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1 ter člena 

10 DP NZS izreka prepoved nastopanja na TREH (3) tekmah. 

 

 
MNZ liga 2. krog 

 

Izključenemu igralcu Bizilj Matej (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 Žavbi Aljaž (NK Termit Moravče), ki je zaradi medsebojnega 
obračunavanja z nasprotnim igralcem 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 DVEH (2) tekmah. Pri 
izreku se upoštevalo, da je igralec vrnil udarec 
 
Izključenemu igralcu Kečkeš Nejc (NK Dragomer), ki je zaradi medsebojnega obračunavanja z 
nasprotnim igralcem 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 kazni se je 
upoštevalo, da je igralec prvi udaril, kakor tudi njegova predkaznovanost. 
 
Izključenemu igralcu Sklepid Damir (ŠD dobrova), ki je grobo startal na nasprotnega igralca in 

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

NZS izreka prepoved nastopanja na TREH (3) tekmah. Pri izreku se je upoštevalo, da se je 

igralec opravičil nasprotnemu igralcu in obžaloval svoj start. 

Na tekmi med ekipama NK DD Dren – ŠD Dobrova je igralec Čuk Saša (NK DD Dren), sedel na 
klopi za rezervne igralce in se v 87. Minuti pričel prepirati z rezervnimi igralci nasprotne 
ekipe. Opozorilo prvega pomočnika sodnika, da bo izključen je odvrnil, naj poskusi če si upa.  
Sodnik je poklical glavnega sodnika, ki je igralca izključil. Igralec je po izključitvi izgubil živce, 
žalil sodnike in poskušal fizično obračunati z njimi. Prav tako ni želel zapustiti igrišča in je to 
storil šele s pomočjo njegovih soigralcev. Z žalitvami in grožnjami je nadaljeval tudi po koncu 
tekme. Zato se mu na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1 ter člena 10/1 DP NZS 
izreka prepoved nastopanja na ŠESTIH (6) tekmah. Pri izreku se je upoštevala igralčeva pisna 
izjava. 
 
 

2. Mladinska liga  2. krog 

 
Izključenemu igralcu Klopčič Andraž (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.  
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1. Liga starejši dečki 2. krog 

 
Ekipi NK Zagorje, ki je dne 7. 9. 2013, na tekmi z ekipo NK Kočevje ni vodil trener, se na 
podlagi člena 9/1-3 ter člena 13 DP NZS in v zvezi s členom 45/13 TPZTE v ligah MNZ 
Ljubljana, izreka denarna kazen v višini 60 €. 
 
 
Dne 7. 9. 2013 je bila odigrana tekma med ekipama NK Kalcer Radomlje – ND Slovan A. ZA 
ekipo ND Slovan A so igrali igralci, kateri so prijavljeni za ekipo Slovan B, ki nastopa v 3. Ligi 
starejši dečki, zato se tekma po uradni dolžnosti na podlagi člena 12a/2,3 DP NZS, v zvezi s 
členom 4/4 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana ter 63. člena Tekmovalnega pravilnika NZS, registrira 
z rezultatom 3 : 0 za ekipo NK Kalcer Radomlje.  
 
 

3. Liga starejši dečki 2. krog 
 
Ekipi MNK Ljubljana, ki iz neupravičenih razlogov ni prišla na odrejeno tekmo z ekipo ND 
Črnuče 7. 9. 2013, se na podlagi člena 9/1-3 ter člena 13 DP NZS in v zvezi s členom 45/5 
TPZTE v ligah MNZ Ljubljana izreka denarna kazen v višini 40 €. 
 
Ekipi NK Krim, ki iz neupravičenih razlogov ni prišla na odrejeno tekmo z ekipo NK Slovan B, 
8. 9. 2013, se na podlagi člena 9/1-3 ter člena 13 DP NZS in v zvezi s členom 45/5 TPZTE v 
ligah MNZ Ljubljana izreka denarna kazen v višini 40 €. 
 
 

3. liga mlajši dečki 2. krog 
 
Izključenemu igralcu Bizant žiga (NK jezero Medvode), 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. 

Ekipi MNK Svoboda Ljubljana – Vič, ki je svoje tekme dne 7. 9. 2013 v kategoriji mlajši dečki z 
ekipo NK Calcit Kamnik odigrala samo z eno ekipo, se na podlagi člena 9/13 ter čelna 13 DP 
NZS in v zvezi s členom 45/5 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana, izreka denarna kazen v višini 40 €. 
 
Ekipi MNC Vrhnika Borovnica, ki je svoje tekme dne 7. 9. 2013 v kategoriji mlajši dečki z 
ekipo NK Dragomer odigrala samo z eno ekipo, se na podlagi člena 9/13 ter čelna 13 DP NZS 
in v zvezi s členom 45/5 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana, izreka denarna kazen v višini 40 €. 
 
 

Cicibani U-8  1. skupina  1. krog 

 
Dne 7. 9. 2013 je bil na ŠD Vir organiziran turnir U-8, na katerem ekipi NK Kamnik in NK Dob 
nista imela izkaznic in zdravniških pregledov. Ekipa Nk Kamnik pa je nastopila z igralci letnik 
2005. Zato se obe ekipi poziva, da v zvezi s svojimi nepravilnostmi podata pisni  izjavi in ju do 
17. 9. 2013 do 14.00 ure dostavita na MNZ Ljubljana. 
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ZAOSTALI PRIMERI 
 

1. Mladinska liga 1. krog 
 

 
Izključenemu igralcu Škrinjar Andraž (NK Litija), 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. 
 
 
 

DISCIPLINSKI SODNIK 
Ludvik Faflek l. r. 
 
 

Opozorilo vsem klubom:  
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (5. 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€. 

 
 


