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Ljubljana, 05.06.2019

Zapisnik

31/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v sreda, 05. junij 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

Regionalna Ljubljanska liga 2018/19, 22. krog

Svoboda Kisovec - Bela krajina 2016, 01.06.2019

Igralec ekipe Svoboda Kisovec, LAZAR ANDRAŽ, ki je v 57. minuti zaradi spotikanja nasprotnega igralca, prejel drugi rumeni karton in bil izključen,
se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Kadetska 1. liga 2018/19, 22. krog

Črnuče - Kamnik, 31.05.2019

Igralec ekipe Črnuče, BOH MARK, je v 54. minuti, ko je bil nad njim storjen prekršek in tudi dosojen, pristopil do nasprotnega igralca, ter ga prijel
za vrat. Med igralca je vstopil pomočnik sodnika in poskušal preprečiti nadaljne prerivanje med njima, pri tem ga je BOH MARK udaril po roki, ter
zato prejel rdeč karton in bil izključen. Igralec ni želel zapustiti igrišča in je pri tem grozil sodniku s fizičnim obračunom po tekmi, igrišče je zapustil
po nekaj minutah na prigovarjanje soigralcev. Zato se igralcu na podlagi člena 9/2-3, člena 10, člena 19/1-1,6 DP NZS izreka disciplinski ukrep,
prepoved nastopanja za dobo 1 (eno) leto. Pri izreku kazni se je upoštevalo točko F. Splošna navodila NZS-disciplinska politika organov vodenja
tekmovanj NZS, kakor tudi igralčevo predkaznovanost. Kazen začne igralcu teči s 5.6.2019 in se mu izteče s 4.6.2020.

Šmartno - Vir, 01.06.2019

Igralec ekipe Vir, MAJDIČ JAKA, ki je v 80. minuti, ko je sodnik odpiskal konec tekme, pristopil do sodnika in se nešportno obnašal do njega, zato mu
je sodnik pokazal drugi rumeni karton in posledično rdeč karton, ter igralca izključil. Po izključitvi je igralec nadaljeval z žalitvami sodnika. Zato se
igralcu na podlagi člena 9/2-3, člena 10, člena 19/1-1 DP NZS izreka disciplinski ukrep, prepoved nastopanja na 4 (štirih) tekmah. Pri izreku kazni se
je upoštevalo točko E. Splošna navodila NZS-disciplinska politika organov vodenja tekmovanj NZS. Pri izreku kazni se je upoštevalo igralčevo
predkaznovanost.

Mlajši dečki U-12 skupina 1 2018/19, 20. krog

NK Kalcer Radomlje - Brinje Grosuplje, 30.05.2019

Igralec ekipe Kalcer Radomlje, ANŽUR NEJC ERAZEM , ki je bil na tekmi izključen v 52. minuti, zaradi prekrška nad nasprotnim igralcem, ko je bil le
ta v čisti situaciji za dosego zadetka, zato se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni)
tekmi.

MNZ Liga 2018/19, 20. krog

Litija - Laby's Mengo 28, 25.05.2019
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Dne 25.5.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Litija : Labys Mengo 28, po koncu katere je do sodnika, ki se je nahajal v hodniku
pred sodniško garderobo, pristopil navijač domače ekipe Litija in ga stisnil za ramo. Zato se je ekipo Litija pozvalo, da v zvezi s tem dogodkom
poda pisno izjavo in v njej pojasni dogodek, kar je tudi storila. Zaradi napak pri organizaciji tekme se ekipi NK LITIJA na podlagi člena 9/1-3, člena
16, člena 25 DP NZS, izreka disciplinski ukrep denarna kazen v višini 100,00 EUR, pogojno za dobo 6 (šest) mesecev. Pogojna kazen začne teči s
5.6.2019 in se izteče s 4.12.2019. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe.

MNZ Liga 2018/19, 21. krog

Dragomer - Kamnik, 01.06.2019

Igralec ekipe Dragomer, PREK RENE, ki je v 37. minuti zaradi nešportnega obnašanja do sodnika , prejel drugi rumeni karton in bil izključen, se na
podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Laby's Mengo 28 - Dol, 01.06.2019

Igralec ekipe Dol, GUČEK BOŠTJAN, ki je v 70. minuti zaradi nasilne 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 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo igralčevo
opravičilo sodniku po tekmi..

Šmartno - Trebnje - Tian, 02.06.2019

Igralec ekipe Šmartno, KOS ANDRAŽ, ki je v 50. minuti zaradi brezobzirne igre proti nasprotnemu igralcu prejel drugi rumeni karton in bil izključen,
se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevala
igralčeva predkaznovanost.

Mladinska 2. liga 2018/19, 21. krog

Interblock - Jevnica, 01.06.2019

Dne 1.6.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Interblock : Jevnica , na kateri sta pri ekipi Interblock nastopila igralca Omahen
Nejc in Cvijić Mario, ki pa nebi smela nastopiti, ker sta nastopila v zadnjem kolu tekmovanja NZS za mladinsko ekipo Interblock. Zato, ker sta na
tekmi med ekipama Interblock : Jevnica pri ekipi Interblock nastopila igralca, ki nista imela pravice nastopa, se na podlagi 63.člena Tekmovalnega
pravilnika NZS in v zvezi s 12a členom, 25/1-12 členom DP NZS in 4. členom TP MNZ Ljubljana, tekma registrira z rezultatom 3 : 0 za ekipo Jevnica.
Organizatorju tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0 za ekipo Jevnica. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna
izjava ekipe in trenerja.

Arne Tabor 69 - Kočevje, 02.06.2019

Dne 1.6.2019 bi se morala odigrati prvenstvena tekma med ekipama Arne Tabor 69 : Kočevje, ki pa ni bila odigrana, ker ekipa Kočevje ni prišla na
tekmo.Zato se na podlagi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS in v zvezi s 12a členom, 25/1-1 členom DP NZS, tekma registrira 3 : 0 za ekipo
Arne Tabor 69. Organizatorju tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0 za ekipo Arne Tabor 69. Na podlagi člena
9/1-3, člena 25/1-1 DP NZS in v zvezi s členom 45/4 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana se ekipi NK KOČEVJE izreka denarna kazen v višini 208,00
(dvestoosem) EUR.

Mlajši dečki 4. liga 2018/19

Dne 12.5.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Olimpija Ljubljana PŠ : Tian-Trebnje , na kateri so pri ekipi Olimpija Ljubljana OŠ 
nastopili igralci Ramčilović Arijan, Lović Benjamin Zuhdija, Agić Maid, Ramić Adnan, Vešligaj Leon, Lipicer Marcel Teodor Handanović Din, ki pa nebi 
smeli nastopiti, ker so v spomladanskem delu tekmovanja nastopil na tekmi med ekipama Olimpija- Interblock : Litija, za ekipo Olimpija-Interblock.
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Zato, ker so na tekmi med ekipama Olimpija Ljubljana OŠ : Tian-Trebnje pri ekipi Olimpija Ljubljana OŠ nastopili igralci, ki niso imeli pravice
nastopa, se na podlagi člena 9/2-4, člena 24 DP NZS, JEVTIĆ ALEN trener ekipe Olimpija Ljubljana OŠ, kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in
do uradnega tehničnega prostora na 1 (eni) tekmi. Pri izreku kazni se je upoštevala trenerjeva pisna izjava.

Dne 12.5.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Olimpija Ljubljana PŠ : Tian-Trebnje , na kateri so pri ekipi Olimpija Ljubljana OŠ
nastopili igralci Ramčilović Arijan, Lović Benjamin Zuhdija, Agić Maid, Ramić Adnan, Vešligaj Leon, Lipicer Marcel Teodor Handanović Din, ki pa nebi
smeli nastopiti, ker so v spomladanskem delu tekmovanja nastopil na tekmi med ekipama Olimpija- Interblock : Litija, za ekipo Olimpija-Interblock.
Zato, ker so na tekmi med ekipama Olimpija Ljubljana OŠ : Tian-Trebnje pri ekipi Olimpija Ljubljana OŠ nastopili igralci, ki niso imeli pravice
nastopa, se na podlagi člena 9/1-2, člena 19/1-8 DP NZS, vsem naštetim igralcem izreka disciplinski ukrep UKOR. Pri izreku kazni se je upoštevala
pisna izjava ekipe in trenerja.

Mlajši dečki 4. liga 2018/19, 18. krog

Olimpija Ljubljana OŠ - Tian-Trebnje, 12.05.2019

Dne 12.5.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Olimpija Ljubljana PŠ : Tian-Trebnje , na kateri so pri ekipi Olimpija Ljubljana OŠ
nastopili igralci Ramčilović Arijan, Lović Benjamin Zuhdija, Agić Maid, Ramić Adnan, Vešligaj Leon, Lipicer Marcel Teodor Handanović Din, ki pa nebi
smeli nastopiti, ker so v spomladanskem delu tekmovanja nastopil na tekmi med ekipama Olimpija- Interblock : Litija, za ekipo Olimpija-Interblock.
Zato, ker so na tekmi med ekipama Olimpija Ljubljana OŠ : Tian-Trebnje pri ekipi Olimpija Ljubljana OŠ 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 Tian-Trebnje. Organizatorju tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0 za ekipo Tian-Trebnje. Ekipi ŠD NK
OLIMPIJA LJUBLJANA 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
VVIŠINI 100,00 EUR , POGOJNO ZA DOBO 3 (treh) MESCEV. Pogojna kazen začne teči z 5.6.2019 in se izteče s 4.9.2019. Pri izreku kazni se je
upoštevala pisna izjava ekipe.

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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