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Številka: 20020/2010 
Datum: 24.11. 2010 

 
Z A P I S N I K  

 
19. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 24. 11. 2010 v prostorih MNZ Ljubljana, 
Vodnikova 155 v Ljubljani. 
 
 
ZAOSTALI PRIMERI: 
 
 

Regionalna Legea liga 13. krog 
 

 
Izključenemu igralcu Dţafič Elvedin (NK Ihan), ki se je po tekmi nešportno vedel do 
sodnikov, se na podlagi člena 8a/2 in v zvezi s členom 18/1 DP NZS izreka prepoved 
nastopanja na eni (1) tekmi. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava igralca, ki 
jo je poslal na zahtevo disciplinskega sodnika. 
 
Izključenemu igralcu Goropečnik Simon (NK Ihan), ki se je po tekmi nešportno vedel 
do sodnikov, se na podlagi člena 8a/2 in v zvezi s členom 18/1 DP NZS izreka 
prepoved nastopanja na eni (1) tekmi. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava 
igralca, ki jo je poslal na zahtevo disciplinskega sodnika. 
 
Disciplinski sodnik je prejel pisno izjavo od Rape Joţeta predsednika NK Ihan in se 
na podlagi ţe prej znanih pisnih izjav in njegove pisne izjave odločil, da mu na 
podlagi člena 8b/1 in v zvezi s členom 23/2 DP NZS izreka disciplinski ukrep 
OPOMIN. Poziva se ga, da se v bodoče vzdrţi podobnih komentarjev po tekmi. 
 
Disciplinski sodnik je prejel zahtevano izjavo od ekipe NK Bravo Študent in na 
podlagi napisanega se je odločil, da se v zvezi s členom 36/1 DP NZS postopek 
ustavi. 
  
 

2. Liga starejših dečkov   
 
Ekipi NK Krim, ki je nastopala v kategoriji U-14 in med potekom tekmovanja 
prenehala z nastopi, se na podlagi člena 8c/11 DP NZS in v zvezi s členom 45/11 
TPZTE v ligah MNZ Ljubljana izreka denarna kazen v višini 320 EUR. 
 
Ekipi NK Svoboda Kisovec, ki se je prijavila v tekmovanje v kategorijo U-14 in po 
končanem razpisanem roku odstopila od tekmovanja, se na podlagi člena 8c/11 DP 
NZS in v zvezi s členom 45/10 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana izreka denarna kazen v 
višini 200 EUR. 
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Ekipi NK Zagorje, ki se je prijavila v tekmovanje v kategorijo U-14 in po končanem 
razpisanem roku odstopila od tekmovanja, se na podlagi člena 8c/11 DP NZS in v 
zvezi s členom 45/10 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana izreka denarna kazen v višini 200 
EUR. 
 

1. Mladinska liga  11. krog 
 
Izključenemu igralcu Verbič Ţiga (NK Arne Tabor), ki je prejel dva rumena kartona in 
posledično rdeč karton ter se ob odhodu z igrišča nešportno vedel do sodnika, se na 
podlagi člena 8a/2 in v zvezi s členom 18/1 DP NZS izreka prepoved nastopanja na 
treh (3) tekmah. Pri izreku se je upoštevala pisna izjava igralca, v kateri obţaluje 
svoje obnašanje. Ker pri izreku kazni dne 27. 10. 2010 niso bile upoštevane 
olajševalne okoliščine, disciplinski sodnik je spregledal njegovo izjavo, se kazen 
izrečena v tem zapisniku v zvezi s 6. členom DP NZS prekliče in velja kazen, ki je 
bila izrečena 25. 11. 2010.  
 
 

 
DISCIPLINSKI SODNIK 
Ludvik Faflek l. r 

 
 

PRAVNI POUK: Zoper izrečene kazni je dovoljena pritoţba na komisijo za pritoţbe 
MNZ Ljubljana v roku treh dni od objave zapisnika  disciplinskega sodnika na 
spletni strani MNZ Ljubljana Pritoţba je pravočasna, če je oddana zadnji dan 
pritoţbenega roka priporočeno po pošti in je vplačana taksa v višini 160€. 


