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Z A P I S N I K  

 
8. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 22. 9. 2010 v prostorih MNZ Ljubljana, 
Vodnikova 155 v Ljubljani. 
 
 

Regionalna Legea liga 4. krog 
 
 
Dne 21. 9. 2010 je bilo v prostorih MNZ Ljubljana opravljeno soočenje med sodnikom 
Čeganjac Andrejem, igralcem NK Termit Moravče Bizilj Matejem in njegovim bratom 
Bizilj Milanom. Na podlagi zbranih dejstev se je disciplinski sodnik odločil, da se na 
podlagi člena 36/1 DP NZS postopek ustavi. 
 
 

2. Mladinska liga  3. krog 
 
Disciplinski sodnik je od NK Kočevje prejel pisno izjavo o obnašanju njegovih igralcev 
ob zapustitvi garderobe.  
Disciplinski sodnik je postopek uvedel na podlagi poročila delegata in ne na podlagi 
kar neke izjave. Obstajajo tudi posnetki garderobe in prostorov za tuširanje po 
zapustitvi igralcev NK Kočevje. Zato se ekipi NK Kočevje na podlagi člena 8c/1 in 
čelna 25/1 DP NZS izreka OPOMIN. Istočasno pa se predstavnike ekipe NK Kočevje  
poziva naj se v bodoče pred in po tekmi prepričajo o stanju garderob ter o tem 
obvestijo delegata ali sodnika. Prav tako pa naj ne postavljajo ultimatov in zahtevajo 
opravičilo, če niso prepričani v svoje zahteve. 
 
 

1. Liga starejših dečkov  4. krog 
 
Igralec Krupljanin Danijel (NK Svoboda Ljubljana), ki je storil prekršek v čisti situaciji 
za dosego zadetka in zato posledično prejel rdeč karton, se na podlagi člena 8a/2 in 
v zvezi s členom 18/1 DP NZS izreka prepoved nastopanja na eni (1) tekmi. 
 
 
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. 
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DISCIPLINSKI SODNIK 
Ludvik Faflek l. r 

 
 

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€. 
 


