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Številka: 2004/2011 
Datum: 9. 9. 2011 

 
Z A P I S N I K  

 
4. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 9. 9. 2011 v prostorih MNZ Ljubljana, 
Vodnikova 155 v Ljubljani. 
 
 
 

POKAL – člani  1. krog 
 
 
Izključenemu igralcu Pliverič Jaka (NK Dragomer), ki je prejel dva rumena kartona in 
posledično 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) prvenstveni ali 
pokalni tekmi. 
 
Izključenemu igralcu Pliverič Jan (NK Dragomer), ki je prejel dva rumena kartona in 
posledično 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) prvenstveni ali 
pokalni tekmi. 
 
Izključenemu igralcu Jovanovič Mitja (NK Litija), ki je prejel dva rumena kartona in 
posledično 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) prvenstveni ali 
pokalni tekmi. 
 
Izključenemu igralcu Svilar Branko (NK Calcit Kamnik), ki je prejel dva rumena 
kartona in posledično 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) 
pokalni tekmi. 
 
Izključenemu igralcu Stranjak Robert (NK Cockta Kresnice), ki je zaradi grobe ţalitve 
sodnika 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 TREH (3) pokalnih ali 
prvenstvenih tekmah. 
 
Izključenemu igralcu Mercina Boštjan (NK DD Dren), ki je zaradi brcanja nasprotnega 
igralca brez ţoge prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 
19/3 ter členom 10 DP NZS, izreka prepoved nastopanja na TREH (3) pokalnih ali 
prvenstvenih tekmah. 
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POKAL - mladinci  1. krog 
 
Na tekmi med ND Črnuče – MNK Ljubljana je bil zaradi protestiranja na sodniške 
odločitve in po predhodnem opozorilu naj se umiri, s klopi za rezervne igralce 
odstranjen trener ekipe MNK Ljubljana Hari Joţe, 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 TEHNIŠČENA PROSTORA na DVEH (2) pokalnih ali 
prvenstvenih tekmah. 
 
Izključenemu igralcu Stojanović Dejan (NK Svoboda Ljubljana), ki je prejel dva 
rumena kartona in posledično 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) 
pokalni tekmi. 
 
Izključenemu igralcu Kočevar Ţiga (NK Bela Krajina), ki je prejel dva rumena kartona 
in posledično 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) pokalni tekmi. 
 
Ekipi MNC Vrhnika Dren, ki iz neopravičenih razlogov ni prišla na odrejeno tekmo 
dne 7. 9. 2011 z ekipo NK Rudar Trbovlje, 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 €. 
 
Dne 7. 9. 2011 je bila odigrana tekma med ekipama ŠD Kolpa – NK Dragomer na 
kateri je pri ekipi ŠD Kolpa nastopil igralec Poljak Matej s športno izkaznico igralca 
Nagode Toni. Zaradi navedenega se zahteva pisna izjava igralca Nagode Tonija in 
Poljak Mateja z obrazloţitvijo, kdo je igral na tekmi. Zahteva se tudi pisna izjava 
trenerja Podrebarac Maria in kluba ŠD Kolpa. Pisne izjave so dolţni dostaviti do 13. 
9. 2011 do 12.00 ure na MNZ Ljubljana.  
 

 
OPOZORILO 

 
Vse klube, ki tekmujejo v kategorijah U-10, U-9, U-8 in U-7 se OPOZARJA, da v 
zapisnik o turnirju oziroma tekmi vnesejo vse potrebne podatke, ker je to 
uradno tekmovanje pod okriljem MNZ Ljubljana. Igralci lahko na turnirjih 
oziroma tekmah nastopajo le s ŠPORTNIMI IZKAZNICAMI in OPRAVLJENIM 
ZDRAVNIŠKIM PREGLEDOM. 
 
 

Opozorilo vsem klubom: 
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (2. krog) ne bo pravočasno poslal 
poročila o tekmi, bo v skladu s 45. členom 2. alineja tekmovalnih propozicij MNZ 
Ljubljana disciplinsko obravnavan. 

 
 
 

DISCIPLINSKI SODNIK 
Ludvik Faflek l.r 
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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€. 
 


