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Ljubljana, 11.09.2019

Zapisnik

5/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v sreda, 11. september 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

Regionalna Ljubljanska liga 2019/20, 2. krog

Interblock - Laby's Mengo 28, 04.09.2019

Igralec ekipe Interblock, SVILAR BRANKO, ki je v 85. minuti, ko je bil na klopi za rezervne igralce, zaradi protestiranja in ugovarjanja na sodniške
odločitve, prejel drugi rumeni karton in bil izključen, se na podlagi člena 5/a in v zvezi s členom 8/1-d DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na
1 (eni) tekmi.

Regionalna Ljubljanska liga 2019/20, 3. krog

Laby's Mengo 28 - Bela krajina, 08.09.2019

Dne 8.9.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Labys Mengo 28 : Bela Krajina na kateri je skupina 10 navijačev ekipe Bela Krajina
med tekmo večkrat prižgala baklje, zaradi česar je bila tekma dvakrat prekinjena za minuto. Ekipo Bele Krajine se poziva, da v zvezi s obnašanjem
svojih navijačev podajo pisno izjavo in jo v roku 24 ur po prejemu obvestila dostavijo na sedež MNZ ljubljana.

Mladinska 1. liga 2019/20, 2. krog

Šmartno - Slovan, 07.09.2019

Dne 7.9.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Šmartno : Slovan na kateri sta pri ekipi Šmartno nastopila igralca Martinc Gašper
in Slekovec Vidervol Matic, katera sta dne 8.9.2019 nastopila za ekipo Šmartno B na prvenstveni tekmi med ekipama Šmartno B : Kočevje. Dne
1.9.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Kamnik : Šmartno, na kateri so pri ekipi Šmartno nastopili igralci Končar Maj, Lipicer
Blaž in Trobec Martin, kateri so 31.8.2019 nastopili na prvenstveni tekmi med ekipama Dren Vrhnika : Šmartno B za ekipo Šmartno B. Ekipo
Šmartno se poziva , da poda pisno izjavo in v njej obrazloži nastope zgoraj omenjenih igralcev. Izjavo dostavijo na sedež MNZ Ljubljana v roku 24
ur po prejemu obvestila.

Ihan - Kamnik, 08.09.2019

Igralec ekipe Kamnik, AJDARPAŠIĆ MAID , ki je bil na tekmi izključen v 4. minuti, zaradi prekrška nad nasprotnim igralcem, ko je bil leta v čisti
situaciji za dosego zadetka, zato se na podlagi člena 5/b in v zvezi s členom 8/1-d DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Kadetska 1. liga 2019/20, 1. krog

Komenda - Ihan, 03.09.2019

Igralec ekipe Komenda, ZOGAJ LAVDIM, ki je v 80. minuti zaradi nasilne igre proti nasprotnemu igralcu, prejel rdeči karton in bil izključen,se na 
podlagi člena 5/d in v zvezi s členom 8/1-d, DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo točko B.
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Disciplinska politika organov vodenja tekmovanj, kakor tudi igralčevo opravičilo po tekmi..

Kadetska 1. liga 2019/20, 2. krog

Ljubljana Hermes - NK Rudar Trbovlje, 07.09.2019

Igralec ekipe Rudar Trbovlje, POPOVIĆ SAŠO , ki je v 21. minuti, ko se ni strinjal z sodnikovo odločitvijo, sodnika žalil s neprimernimi besedami, ter
zato prejel rdeči karton in bil izključen. Po izključitvi je sodnika odrinil in pri odhodu z igrišča še naprej žalil pomočnika sodnika. Zato se na podlagi
člena 5/e,h, člena 8/1-d, člena 9/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja za dobo 4 (štirih) mesecev. Pri izreku kazni se je upoštevalo točko 3.,
točko F., točko H. in točko V. Disciplinska politika organov vodenja tekmovanja. Kazen začne igralcu teči s 11.9.2019 in se mu izteče s 10.1.2020.

MNZ Liga 2019/20, 1. krog

Črnuče - Dol, 04.09.2019

Igralec ekipe Črnuče, SILI ROK , je v 53. minuti prejel rumeni karton s čimer se ni strinjal, ter je začel žaliti sodnika s neprimernimi besedami,ter
zato prejel rdeči karton in bil izključen,se napodlagi člena 5/e in v zvezi s členom 8/1-d, DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 3 (treh)
tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo točko E. Disciplinska politika organov vodenja tekmovanja.

MNZ Liga 2019/20, 2. krog

Dolomiti - Dragomer, 07.09.2019

Igralec ekipe Dolomiti, PREBIL JAKA, ki je v 60. minuti zaradi brezobzirne igre proti nasprotnemu igralcu, prejel drugi rumeni karton in bil izključen,
se na podlagi člena 5/a in v zvezi s členom 8/1-d DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Igralec ekipe Dolomiti, STRUNA NEJC, ki je v 54. minuti zaradi udarjanja nasprotnega igralca, prejel rdeči karton in bil izključen,se na podlagi člena
5/d in v zvezi s členom 8/1-d, DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo točko C. Disciplinska
politika organov vodenja tekmovanj.

Jevnica - Ljubljana Hermes, 07.09.2019

Igralec ekipe Ljubljana Hermes, KLINAR ALJAŽ, ki je v 64. minuti zaradi udarjanja soigralca, kateri ga je predtem udaril v glavo, prejel rdeči karton in
bil izključen,se na podlagi člena 5/d in v zvezi s členom 8/1-h, DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je
upoštevalotočko A. in točko IV./3 Disciplinska politika organov vodenja tekmovanj.

Igralec ekipe Ljubljana Hermes, GABER ŽIGA, ki je v 64. minuti zaradi udarjanja svojega soigralca v glavo, prejel rdeči karton in bil izključen,se na
podlagi člena 5/h in v zvezi s členom 8/1-d, DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 3 (treh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo točko A.
in točko IV./3 Disciplinska politika organov vodenja tekmovanj.

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.
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