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Ljubljana, 19.10.2016

Zapisnik

14/2016. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v sreda, 19. oktober 2016, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

Regionalna Ljubljanska liga 16/17, 6. krog

Litija - Dolomiti, 01.10.2016

Dne 1. 10 .2016 je bila odigrana tekma med ekipama LITIJA : DOLOMITI na kateri je bil kot gledalec tudi ZAVRL GREGOR predsednik kluba NK
LITIJA. Ob polčasu tekme je pri odhodu sodnikov v garderobe , ZAVRL pristopil do sodnikov in jih žalil s neprimernimi besedami ter jim grozil. Za
sodniki je vstopil tudi v njihovo garderobo in nadaljeval s nešportnim obnašanjem do sodnikov. Po koncu tekme je ZAVRL sodnike čakal pred vrati
garderobe, kjer je ponovno grozil sodnikom in jih žalil, pomočnika sodnika GARMUT GAŠPERJA pa je porinil v slačilnico in ga pri tem žalil. Tudi po
podpisu zapisnika in pri odhodu sodnikov jim na hodniku ZAVRL grozi in jih žali. Zato se ZAVRL GREGORJU na podlagi člena 4, člena 9/2-6 in v zvezi
s členom 24/1,4,13 DP NZS izreka disciplinski ukrep PREPOVED VSTOPA NA STADION ZA DOBO ŠTIRIH (4) MESECEV. Kazen mu začne teči s 19.10.
2016 in se mu izteče s 18. 2. 2017. Pri izreku kazni se je upoštevala ZAVRLOVA pisna izjava.

Regionalna Ljubljanska liga 16/17, 8. krog

Svoboda Ljubljana - Ihan, 16.10.2016

Igralec Ihan PISKAR LUKA, ki je v 88. minuti zaradi brezobzirne igre prejel drugi rumeni karton in bil izključen se na podlagi člena 9/2
in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevala igralčeva predkaznovanost.

Mladinska 1. liga 16/17, 4. krog

Ivančna Dana Mirna - Interblock, 25.09.2016

Dne 25. 9. 2016 je bila odigrana tekma med ekipama IVANČNA DANA MIRNA : INTERBLOCK v 1. Mladinski ligi, na kateri so pri ekipi INTERBLOCK
nastopili igralci AGRON SHALA, BAŠIĆ AMIR in SMAJIĆ EDVIN, ki pa nebi smeli nastopiti, ker so v tistem vikendu že nastopili na tekmi med ekipama
RUDAR VELENJE : INTERBLOCK v tekmovanju NZS. Zato, ker so na tekmi med ekipama IVANČNA DANA MIRNA : INTERBLOCK pri ekipi INTERBLOCK
nastopili igralci, ki niso imeli pravice nastopa, se na podlagi 63.člena Tekmovalnega pravilnika NZS in v zvezi s 12a členom, 25/1-12 členom DP NZS,
tekma registrira z rezultatom 3 : 0 za ekipo IVANČNA DANA MIRNA. Organizatorju tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z
rezultatom 3 : 0 za ekipo IVANČNA DANA MIRNA. Ekipi INTERBLOCK se na podlagi člena 9/1-3 člena 13. člena 16. in v zvezi s členom 25/1-12 DP
NZS izreka disciplinski ukrep DENARNA KAZEN V VIŠINI 100,00 EUR , POGOJNO ZA DOBO OSEM (8) MESECEV. Pogojna kazen začne teči z
19.10.2016 in se izteče s 18.6.2017. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe.

Dne 25. 9. 2016 je bila odigrana tekma med ekipama IVANČNA DANA MIRNA : INTERBLOCK v 1. Mladinski ligi, na kateri so pri ekipi INTERBLOCK
nastopili igralci AGRON SHALA, BAŠIĆ AMIR in SMAJIĆ EDVIN, ki pa nebi smeli nastopiti, ker so v tistem vikendu že nastopili na tekmi med ekipama
RUDAR VELENJE : INTERBLOCK v tekmovanju NZS. Zato, ker so na tekmi med ekipama IVANČNA DANA MIRNA : INTERBLOCK pri ekipi INTERBLOCK
nastopili igralci, ki niso imeli pravice nastopa, se na podlagi člena 4. člena 9/2-4 in v zvezi s členom 25 DP NZS, DANJKO DARKU trenerju ekipe
INTERBLOCK izreka disciplinski ukrep PREPOVED DOSTOPA DO GARDEROB IN DO URADNEGA TEHNIČNEGA PROSTORA NA ENI (1) TEKMI. Pri
izreku kazni se je upoštevala pisna izjava.
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Dne 25. 9. 2016 je bila odigrana tekma med ekipama IVANČNA DANA MIRNA : INTERBLOCK v 1. Mladinski ligi, na kateri so pri ekipi INTERBLOCK
nastopili igralci AGRON SHALA, BAŠIĆ AMIR in SMAJIĆ EDVIN, ki pa nebi smeli nastopiti, ker so v tistem vikendu že nastopili na tekmi med ekipama
RUDAR VELENJE : INTERBLOCK v tekmovanju NZS. Zato, ker so na tekmi med ekipama IVANČNA DANA MIRNA : INTERBLOCK pri ekipi INTERBLOCK
nastopili igralci , ki niso imeli pravice nastopa, se na podlagi člena 9/1- in v zvezi s členom 19/1-8 DP NZS, vsem trem igralcem izreka disciplinski
ukrep UKOR. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava.

Mladinska 1. liga 16/17, 7. krog

Kolpa - Rudar Trbovlje, 15.10.2016

Igralec Rudar Trbovlje HODŽIĆ HARUN, ki je v 90. minuti zaradi brezobzirne igre prejel drugi rumeni karton in bil izključen se na podlagi člena 9/2
in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Zagorje - Trebnje Kočevje, 16.10.2016

Igralec Trebnje Kočevje JOLIĆ MITJA, ki je v 42. minuti zaradi udarjanja nasprotnega igralca prejel rdeč karton in bil izključen, se na podlagi člena
9/2 in v zvezi s členom 19/1-4 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 4 (štirih) tekmah.Pri izreku kazni se je upoštevala igralčeva
predkaznovanost.

Slovan - Komenda Kamnik, 16.10.2016

Igralec Komenda Kamnik, ki je v 88. minuti zaradi ugovarjanja na sodniško odločitev prejel drugi rumeni karton in bil izključen se na
podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Interblock - Laby's Mengo 28, 16.10.2016

Dne 16. 10. 2016 je bila odigrana tekma med ekipama INTERBLOCK : LABYS MENGO 28 v 1. Mladinski ligi, na kateri so pri ekipi INTERBLOCK
nastopili igralci TRILER NIK, VESELAJ GETUAR, ZUPANČIČ SIMON in VONČINA GAL, ki pa ne bi smeli nastopiti, ker so v tistem vikendu že nastopili na
tekmi med ekipama INTERBLOCK : BRAVO v tekmovanju NZS. Zato, ker so na tekmi med ekipama INTERBLOCK : LABYS MENGO 28 pri ekipi
INTERBLOCK nastopili igralci, ki niso imeli pravice nastopa, se na podlagi 63.člena Tekmovalnega pravilnika NZS in v zvezi s 12a členom, 25/1-12
členom DP NZS, tekma registrira z rezultatom 3 : 0 za ekipo LABYS MENGO 28. Organizatorju tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji
tekme z rezultatom 3 : 0 za ekipo LABYS MENGO 28. Ekipi INTERBLOCK se na podlagi člena 9/1-3 člena 13 in v zvezi s členom 25/1-12 DP NZS
izreka disciplinski ukrep DENARNA KAZEN V VIŠINI 200,00 EUR. Pri izreku kazni se je upoštevalo, da je ekipa INTERBLOCK ponovila prekršek.

Dne 16. 10. 2016 je bila odigrana tekma med ekipama INTERBLOCK : LABYS MENGO 28 v 1. Mladinski ligi, na kateri so pri ekipi INTERBLOCK
nastopili igralci TRILER NIK, VESELAJ GETUAR, ZUPANČIČ SIMON in VONČINA GAL, ki pa ne bi smeli nastopiti, ker so v tistem vikendu že nastopili na
tekmi med ekipama INTERBLOCK : BRAVO v tekmovanju NZS. Zato, ker so na tekmi med ekipama INTERBLOCK : BRAVO pri ekipi INTERBLOCK
nastopili igralci, ki niso imeli pravice nastopa, se na podlagi člena 4. člena 9/2-4 in v zvezi s členom 25 DP NZS, DANJKO DARKU trenerju ekipe
INTERBLOCK izreka disciplinski ukrep PREPOVED DOSTOPA DO GARDEROB IN DO URADNEGA TEHNIČNEGA PROSTORA NA ŠTIRIH (4) TEKMAH. Pri
izreku kazni se je upoštevalo, da je šlo za ponovitveni prekršek.

Po koncu tekme je igralec Loboda Luka pristopil do skupine igralcev obeh ekip, ki so se med seboj prerivali, in z večjo intenziteto vrgel žogo v glavo
nasprotnega igralca in zato prejel rdeči karton. Zato se mu na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-1,6 DP NZS izreka prepoved nastopa na
TREH (3) tekmah.

Po koncu tekme je igralec Stožinič Alexander pristopil do nasprotnega igralca, ga začel odrivati in žaliti ter s tem svojim početjem sprožil
medsebojno konfrontacijo več igralcev obeh ekip in zato prejel drugi rumen karton. Zato semu na podlagi 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-1 DP NZS
izreka prepoved nastopanja na TREH (3) tekmah.
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Starejši dečki 3. liga 16/17, 5. krog

Dol - Črnuče, 25.09.2016

Dne 25. 9. 2016 je bila odigrana tekma med ekipama NK DOL : ND ČRNUČE, pred začetkom katere je sodnik ugotovil pri pregledu športnih
izkaznic, da je hotel na športno izkaznico igralca MILČEVSKI SIMONA nastopiti drug igralec, kar pa mu je sodnik preprečil. Zato se BABNIK BLAŽU
trenerju ekipi ČRNUČ na podlagi člena 4. člena 9/2-4 in v zvezi s členom 24/1,7 DP NZS izreka disciplinski ukrep PREPOVED DOSTOPA DO
GARDEROB IN DO URADNEGA TEHNIČNEGA PROSTORA NA ŠTIRIH (4) TEKMAH. Pri izreku kazni se je upoštevala trenerjeva pisna izjava.

Dne 25. 9. 2016 je bila odigrana tekma med ekipama NK DOL : ND ČRNUČE, pred začetkom katere je sodnik ugotovil pri pregledu športnih
izkaznic, da je hotel na športno izkaznico igralca MILČEVSKI SIMONA nastopiti drug igralec, kar pa mu je sodnik preprečil. Zato se ekipi ČRNUČ na
podlagi člena 9/1-3 člena 13. člena 16. in v zvezi s členom 25 DP NZS izreka disciplinski ukrep DENARNA KAZEN V VIŠINI 100,00 EUR, POGOJNO ZA
DOBO OSEM (8) MESECEV. Pogojna doba začne teči s 19.10. 2016 in se izteče s 18. 6. 2017. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe.

Starejši dečki 3. liga 16/17, 8. krog

Ljubljana Hermes - Dol, 16.10.2016

Igralec Hermes Ljubljana JAHIĆ ADNEN, ki je v 70. minuti zaradi žalitve sodnika z neprimernimi besedami prejel rdeči karton in bil izključen, se na
podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 3 (treh) tekmah.

3. liga mlajši dečki 16/17, 5. krog

Kamnik - Vir, 25.09.2016

Dne 25. 9. 2016 je bila odigrana tekma med ekipama NK KAMNIK : NK VIR, na kateri je ekipo KAMNIKA vodil trener KLANJŠEK MATJAŽ, ki pa nebi
smel biti na klopi, ker mu je bil izrečen disciplinski ukrep. Zato se mu na podlagi člena 9/2-4 in v zvezi s členom 24 DP NZS, izreka disciplinski ukrep
PREPOVED DOSTOPA DO GARDEROB IN DO URADNEGA TEHNIČNEGA PROSTORA NA ENI (1) TEKMI. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava
ekipe in trenerja.

Mladinska liga 2. liga 16/17, 8. krog

Jevnica - Bela krajina 2016 , 15.10.2016

Igralec Bela Krajina 2016 ROZMAN ERIK, ki je v 91. minuti zaradi brezobzirne igre prejel drugi rumeni karton in bil izključen se na podlagi člena 9/2
in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 2 (dveh) tekmah.Pri izreku kazni se je upoštevala igralčeva predkaznovanost.

Olimpija Ljubljana - Vir , 16.10.2016

Igralec Olimpija Ljubljana MERHAR NEJC, ki je v 53. minuti zaradi vlečenja nasprotnega igralca prejel drugi rumeni karton in bil izključen se na
podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

MNZ liga 16/17, 8. krog

Laby's Mengo 28 - Bela krajina 2016 , 15.10.2016
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Igralec Bela Krajina 2016 ČUTURIČ NINO, ki je v 86. minuti zaradi nevarne igre proti nasprotnemu igralcu prejel rdeči karton in bil izključen, se na
podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-3 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 4 (štirih) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevala
igralčeva predkaznovanost.

Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na komisijo za pritožbe MNZ Ljubljana v roku treh dni od objave zapisnika disciplinskega sodnika
naspletni 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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