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Zapisnik

28/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v sreda, 15. maj 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

Regionalna Ljubljanska liga 2018/19, 19. krog

Interblock - Kolpa, 12.05.2019

Igralec ekipe Kolpa, KOLENC DEJAN, ki je v 93. minuti zaradi nešportnega obnašanja do sodnika , prejel drugi rumeni karton in bil izključen, ter pri
odhodu sodnika iz garderobe proti parkirišču z neprimernimi besedami žalil sodnika, se napodlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-1 DP NZS
kaznuje sprepovedjo nastopanja na 3 (treh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo točko E. Splošna navodila NZS-disciplinska politika organov
vodenja tekmovanj NZS.

Trener ekipe Interblock, FRIDL FILIP ANTON, ki je bil v 58. minuti, zaradi protestiranja in ugovarjanja na sodniške odločitve , ter nešportnega
prepiranja s igralcem nasprotne ekipe odstranjen s klopi za rezervne igralce, se na podlagi člena 9/2-4 in v zvezi s členom 24/1 DP NZS kaznuje
sprepovedjo dostopa do garderob in do uradnega tehničnega prostora na 3 (treh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo tudi trenerjevo
nešportno obnašanje do igralcev nasprotne ekipe po tekmi.

Mladinska 1. liga 2018/19, 19. krog

Kamnik - Dolomiti Dragomer, 11.05.2019

Igralec ekipe Kamnik, TOMŠIČ JACOBS ARON FELIX, ki je v 53. 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 1 (eni) tekmi.

Kadetska 1. liga 2018/19, 18. krog

Vir - Laby's Mengo 28, 09.05.2019

Igralec ekipe Vir, BOREC NEJC, ki je v 69. 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.

Igralec ekipe Labys Mengo 28, MELKIĆ ALDIN, ki je v 77. 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 3 (treh) tekmah.

MNZ Liga 2018/19, 18. krog

Litija - Hermes Ljubljana, 11.05.2019
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Igralec ekipe Hermes Ljubljana, POGAČAR LUKA, ki je v 52. minuti zaradi brezobzirne igre proti nasprotnemu igralcu , prejel drugi rumeni karton in
bil izključen, ter pri odhodu z igrišča z neprimernimi besedami žalil sodnika, se napodlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-1 DP NZS kaznuje
sprepovedjo nastopanja na 4 (štirih) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo točko E. in točko V./3 Splošna navodila NZS-disciplinska politika
organov vodenja tekmovanj NZS.

Črnuče - Laby's Mengo 28, 11.05.2019

Igralec ekipe Črnuče, ZRNIĆ LUKA, ki je v 62. minuti zaradi brcanja nasprotnega igralca, 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.

Dol - Vir, 12.05.2019

Igralec ekipe Vir, RUŽIĆ TOMAŽ. ki je v 65. minuti, ko je bila tekma prekinjena zaradi fizičnega napada na sodnika, pristopil do sodnikov in delegata
s slečenim dresom, ter začel vse žaliti z neprimernimi besedami in jim groziti s fizičnim obračunom po tekmi in jih bo že našel kjer stanujejo, ter z
njimi obračunal . Zato se mu na podlagi člena 9/2-3, člena 10, člena 19/1-1 DP NZS izreka disciplinski ukrep, prepoved nastopanja na 6 (šestih)
tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo točko E. in točko V. Splošna navodila NZS-disciplinska politika organov vodenja tekmovanj NZS.

Igralec ekipe Vir, HAŠIMOVIĆ ELVIR, ki je v 65. minuti storil prekršek nad nasprotnim igralcem z berzobzirno igro, za kar mu je hotel sodnik
pokazati rumeni karton, ki bi bil drugi, ter bi bil igralec izključen. Igralec je pristopil do sodnika in ga začel žaliti, nato pa ga je z roko močno udaril v
predel glave, ter ga odrinil. Med nadaljno konfrontacijo v kateri je sodelovalo več igralcev, pa je igralec še dvakrat brcnil sodnika v nogo . Zato se
igralcu na podlagi člena 9/2-3, člena 10, člena 19/1-1,6,7 DP NZS izreka disciplinski ukrep, prepoved nastopanja za dobo 5 (pet) let. Pri izreku kazni
se je upoštevalo točko F. Splošna navodila NZS-disciplinska politika organov vodenja tekmovanj NZS. Kazen mu začne teči s 15.5.2019 in se mu
izteče s 14.5.2024.

Igralec ekipe Vir, AJDARPAŠIĆ ADNAN, ki je v 66. minuti, ko je bila tekma prekinjena zaradi fizičnega napada na sodnika, pristopil do pomočnika
sodnika in ga z roko udaril v glavo, ter ga brcnil v nogo. Zato se igralcu na podlagi člena 9/21-3, člena 10, člena 19/1-1,6 DP NZS izreka disciplinski
ukrep, prepoved nastopanja za dobo 5 (pet) let. Pri izreku kazni se je upoštevalo točko F. Splošna navodila NZS-disciplinska politika organov
vodenja tekmovanj NZS. Kazen začne igralcu teči s 15.5.2019 in se mu izteče s 14.5.2024.

Dne 12.5.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Dol : Vir, ki je bila v 65. minuti prekinjena, zaradi fizičnega napada na sodnik s
strani igralcev ekipe Vir. Zato se tekma na podlagi 59. člena Tekmovalnega pravilnika NZS registrira s rezultatom 3 : 0 za ekipo Dol. Organizatorju
tekmovanja se naroča , da na podlagi člena 9/3-5,7, člena 12/a,člena 25 DP NZS izvrši registracijo tekme s rezultatom 3 : 0 za ekipo Dol. Ekipi Vir se
na podlagi člena 9/1-1, člena 13, člena 25 DP NZS izreka disciplinski ukrep , denarna kazen v višini 150,00 (stopetdeset) EUR.

Kamnik - Šmartno, 12.05.2019

Igralec ekipe Šmartno, KOS ANDRAŽ , ki je v 80. minuti zaradi žalitve sodnika z neprimernimi besedami, prejel rdeči 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 upoštevalo
igralčevo opravičilo sodniku po koncu tekme.

Igralec ekipe Šmartno, KRČIĆ MIRKO , ki je v 88. minuti zaradi žalitve sodnika z neprimernimi besedami, prejel rdeči 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 upoštevalo
igralčevo opravičilo sodniku po koncu tekme.

Predstavnik ekipe Šmartno, ĐEKIČ PREDRAG, ki je bil v 88. minuti, zaradi vstopa na igrišče in žalitve sodnika ,odstranjen s klopi za rezervne igralce,
se na podlagi člena 9/2-4 in v zvezi s členom 24/1 DP NZS kaznuje sprepovedjo dostopa do garderob in do uradnega tehničnega prostora na 4
(štirih) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevala predstavnikova predkaznovanost.
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Mladinska 2. liga 2018/19, 18. krog

Jevnica - Kočevje, 11.05.2019

Dne 12.5.2019 bi se morala odigrati prvenstvena tekma med ekipama Jevnica : 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 Jevnica. Organizatorju tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0 za ekipo Jevnica. Na podlagi 9/1-3 člena in
v zvezi s 25/1-1 člena DP NZS , ter 45/4 člena TPZTE v ligah MNZ Ljubljana se ekipi NK KOČEVJE izreka denarna kazen v višini 160,00 EUR.

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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