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Številka: 2007/2015 
Datum: 18. 9. 2015 

 
 
 

Z A P I S N I K  
 
 

7. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 18. 9. 2015 v prostorih MNZ Ljubljana, Pod hribom 55, 
1000 Ljubljana. 
 

ČLANI – Pokal MNZ Ljubljana  2. krog 

Izključenemu igralcu Čefarin David (ND Slovan), 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. Igralec kazen prestaja na pokalni ali 

prvenstveni tekmi pod okriljem MNZ Ljubljana. 

Izključenemu igralcu Čeglaj Gregor (NK Komenda), 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. Igralec kazen prestaja na pokalni 

tekmi pod okriljem MNZ Ljubljana. 

 

MLADINCI – Pokal MNZ Ljubljana 2. krog 

Izključenemu igralcu Petje Comuzzi Jan (ND Interblock), ki je zaradi brezobzirne igre prejel 

drugi rumeni karton in posledično rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 

19/1 DP NZS, izreka prepoved nastopanja na ENI (1) tekmi. Igralec kazen prestaja na pokalni 

ali prvenstveni tekmi pod okriljem MNZ Ljubljana. 

 

2. Liga starejši dečki 1. krog 

Izključenemu igralcu Ramadani Arber (NK Ivančna Gorica), ki je zaradi vlečenja nasprotnega 

igralca prejel drugi rumeni karton in posledično rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v 

zvezi s členom 19/1 DP NZS, izreka prepoved nastopanja na Eni (1) tekmi.  

Izključenemu igralcu Juhas Arnold (NK Ivančna Gorica), ki je zaradi udarjanja nasprotnega 

igralca z roko v predel telesa prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 

19/1-4 DP NZS, izreka prepoved nastopanja na TREH (3) tekmah.  



 

 

2 

CICIBANI U-10  skupina A  2. krog 

Ekipi MNK Svoboda Vič, ki je na tekmi odigrani dne 16. 9. 2015 z ekipo ŽNK Radomlje ni vodil 

trener, se na podlagi člena 9/1-3 DP NZS in v zvezi s členom 45/13 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana, 

izreka denarna kazen v višini 60 €. Ekipo MNK Svoboda Vič se opozarja, da v zapisnik ne vpisuje 

trenerja, ki nima urejene licence za TL 2015/16. 

VSE EKIPE, KI NASTOPAJO V KATEGORIJI u-8 IN u-9 SE OPOZARJA, DA DO NASLEDNJEGA 

TURNIRJA UREDIJO DOKUMENTACIJO ZA IGRALCE IN ZAPISNIKE PIŠEJO TAKO KOT JE TO 

PREDVIDENO S PROPOZICIJAMI IN NAVODILI VODJE TEKMOVANJA. 

VSE EKIPE SE OPOZARJA IN POZIVA, DA V IZOGIB DISCIPLINSKEGA UKREPA ZAPISNIKE V 

PISNI OBLIKI DOSTAVIJO NA MNZ LJUBLJANA v 48 URAH PO ODIGRANI TEKMI! 

 

 
 

Opozorilo vsem klubom:  
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (4. 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€. 

 

DISCIPLINSKI SODNIK 
Ludvik Faflek l. r. 


