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Ljubljana, 24.10.2018

Zapisnik

12/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v sreda, 24. oktober 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

Regionalna Ljubljanska liga 2018/19, 9. krog

Svoboda Kisovec - Termit Moravče, 20.10.2018

Igralec ekipe Termit Moravče, JERMAN ROBERT, ki je v 31. minuti zaradi odrvanja 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.

Trener ekipe Termit Moravče, BURJA ALEŠ, ki je bil v 33. minuti zaradi protestiranja in ugovarjanja na sodniške odločitve , predhodno je bil že
opozorjen na svoje obnašanje, odstranjen s klopi za rezervne igralce, se na podlagi člena 9/2-4 in v zvezi s členom 24/1 DP NZS kaznuje s
prepovedjo dostopa do garderob in do uradnega tehničnega prostora na 1 (eni) tekmi. Pri izreku kazni se je upoštevalo trenerjevo opravičilo
sodniku po koncu tekme.

Bela krajina 2016 - Kolpa, 20.10.2018

Dne 20.10.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Bela Krajina : Kolpa, na kateri so navijači ekipe Kolpa v 75. minuti prižgali več
bakelj, od katerih je ena povzročila škodo na tekaški stezi. Tekma je bila prekinjena za 1 minuto. Zaradi zgoraj navedenega se poziva ekipo Kolpa,
da poda pisno izjavo z obrazložitvijo obnašanja svojih navijačev. Izjavo dostavijo na sedež MNZ Ljubljana v roku 24 ur po prejemu obvestila.

Jevnica - Rudar Trbovlje, 20.10.2018

Igralec ekipe Jevnica, BARUKČIČ MARKO, ki je v 74. minuti zaradi namernega brcanja žoge po pisku sodnika 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. Pri izreku kazni se je
upoštevala igralčeva predkaznovanost, kakor tudi njegovo opravičilo sodniku po koncu tekme.

Igralec ekipe Jevnica, KOŠMERL MIHA, ki je v 80. minuti zaradi nešportnega obnašanja do sodnika, 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. Pri izreku kazni se je upoštevalo igralčevo
opravičilo sodniku po koncu tekme.

Predstavnik ekipe Jevnica, KRIŽAJ LOVRO, ki je bil v 85. minuti zaradi protestiranja in ugovarjanja na sodniške odločitve , predhodno je bil že
opozorjen na svoje obnašanje, odstranjen s klopi za rezervne igralce, se na podlagi člena 9/2-4 in v zvezi s členom 24/1 DP NZS kaznuje s
prepovedjo dostopa do garderob in do uradnega tehničnega prostora na 1 (eni) tekmi.

Predstavnik ekipe Rudar Trbovlje, Ristić Vukašin, ki je bil v 53. minuti, ko mu je sodnik dovolil vstop na igrišče, da bi pomagal svojemu igralcu,
zaradi protestiranja in ugovarjanja na sodniške odločitve , predhodno je bil že opozorjen na svoje obnašanje, odstranjen s klopi za rezervne
igralce, se na podlagi člena 9/2-4 in v zvezi s členom 24/1 DP NZS kaznuje s
prepovedjo dostopa do garderob in do uradnega tehničnega prostora na 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo predstavnikovo
nešportno obnašanje do sodnika.
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Mladinska 1. liga 2018/19, 9. krog

Trbovlje Zagorje A - Črnuče, 20.10.2018

Dne 20.10.2018 bi se morala odigrati prvenstvena tekma med ekipama Trbovlje Zagorje : Črnuče, ki pa ni bila odigrana, ker ekipa Črnuče 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
Trbovlje Zagorje. Organizatorju tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0 za ekipo Trbovlje Zagorje. 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 ND ČRNUČE izreka denarna kazen v višini 160,00
EUR.

Komenda Virtus - Vir, 20.10.2018

Igralec ekipe Vir, BOREC NEJC, ki je v 82. minuti zaradi brezobzirne igre proti nasprotnemu igralcu 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.

Igralec ekipe Komenda Virtus, LEVEC LUKA, ki je v 90. minuti zaradi spotikanja 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.

Kamnik - Dren Vrhnika, 21.10.2018

Igralec ekipe Dren Vrhnika, ZDEŠAR ANŽE, ki je v 60. minuti zaradi oviranja izvajanja prostega strela nasprotne ekipe, 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 upoštevalo igralčevo prekaznovanost.

Kadetska 1. liga 2018/19, 9. krog

Bartog Trebnje - Šmartno, 20.10.2018

Igralec ekipe Šmartno, SOLAKOVIĆ BEGANOVIĆ ALMIR GRINGO, ki je v 73. minuti zaradi oviranja izvedbe prostega strela nasprotne ekipe 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.

Starejši dečki 1. liga 2018/19, 9. krog

Rudar Trbovlje - Extrem, 18.10.2018

Igralec ekipe Rudar Trbovlje, JEZERKIĆ ROK , ki je bil na tekmi izključen v 65. minuti, zaradi prekrška nad nasprotnim igralcem, ko je bil le ta v čisti
situaciji za dosego zadetka, zato se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Svoboda Ljubljana - Trebnje-Tian, 20.10.2018

Dne 20.10.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Svoboda Ljubljana : Trebnje-Tian ,na kateri pa ekipe Trebnje-Tian ni vodil trener,
zato se ekipi NK TREBNJE na
podlagi člena 9/1-3, člena 25 DP NZS in v zvezi s členom 45/14 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana izreka disciplinski ukrep, denarna kazen v višini 60,00
(šestdeset) EUR.

MNZ Liga 2018/19, 1. krog
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Hermes Ljubljana - Šmartno, 18.10.2018

Igralec ekipe Šmartno, CVETIČ GREGA, ki je v 39. minuti zaradi brezobzirne igre proti nasprotnemu igralcu 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 2018/19, 9. krog

Jezero Medvode - Kamnik, 20.10.2018

Igralec ekipe Kamnik, HRIBAR KLEMEN , ki je bil na tekmi izključen v 30. minuti, zaradi prekrška nad nasprotnim igralcem, ko je bil le ta v čisti
situaciji za dosego zadetka, zato se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Hermes Ljubljana - Trebnje - Tian, 21.10.2018

Dne 20.10.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Hermes Ljubljana : Trebnje-Tian ,na kateri pa ekipe Hermes Ljubljana ni vodil
trener, zato se ekipi ŠD NK LJUBLJANA -HERMES na podlagi člena 9/1-3, člena 25 DP NZS in v zvezi s členom 45/13 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana
izreka disciplinski ukrep, denarna kazen v višini 120,00 EUR.

Dragomer - Črnuče, 21.10.2018

Igralec ekipe Dragomer, PUGELJ UROŠ, ki je v 85. minuti zaradi nasilnega štarta 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. Pri izreku kazni se je upoštevala
igralčeva predkaznovanost.

Mladinska 2. liga 2018/19, 9. krog

Ihan - Jevnica, 20.10.2018

Igralec ekipe Ihan, INTIHAR NEJC, ki je v 77. minuti zaradi brezobzirne igre proti nasprotnemu igralcu 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.

Starejši dečki 3. liga 2018/19, 9. krog

Črnuče - Slovan B, 21.10.2018

Igralec ekipe Slovan B, ABDULKHAZIRET ALI, ki je v 48. minuti zaradi odrivanja nasprotnega igralca in nešportnega obnašanja ob doseženem
zadetku, prejel rdeči karton, ter 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 upoštevalo igralčevo nešportno obnašanje po koncu tekme.

Hermes Ljubljana - Dren Vrhnika, 21.10.2018

Dne 20.10.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Hermes Ljubljana : Dren Vrhnika ,na kateri pa ekipe Dren Vrhnika ni vodil
trener, zato se ekipi NK DREN VRHNIKA na
podlagi člena 9/1-3, člena 25 DP NZS in v zvezi s členom 45/14 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana izreka disciplinski ukrep, denarna kazen v višini 60,00
(šestdeset) EUR.

Dne 20.10.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Hermes Ljubljana : Dren Vrhnika ,na kateri pa ekipe Hermes Ljubljana ni vodil 
trener, zato se ekipi ŠD NK LJUBLJANA-HERMES na podlagi člena 9/1-3, člena 25 DP NZS in v zvezi s členom 45/14 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana
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izreka disciplinski ukrep, denarna kazen v višini 60,00 (šestdeset) EUR.

Mlajši dečki 4. liga 2018/19, 9. krog

Ilirija ExtraLux C - Dren Vrhnika Zlati, 20.10.2018

Dne 20.10.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Ilirija ExtraLux C : Dren Vrhnika Zlati ,na kateri pa ekipe Dren Vrhnika Zlati ni
vodil trener, zato se ekipi NK DREN VRHNIKA na podlagi člena 9/1-3, člena 25 DP NZS in v zvezi s členom 45/14 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana izreka
disciplinski ukrep, denarna kazen v višini 60,00 (šestdeset) EUR.

Mlajši dečki U-12 skupina 2 2018/19, 9. krog

Vir - Krim, 21.10.2018

Dne 20.10.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Vir : Krim ,na kateri pa ekipe Vir ni vodil trener, zato se ekipi ŠD VIR na podlagi
člena 9/1-3, člena 25 DP NZS in v zvezi s členom 45/14 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana izreka disciplinski ukrep, denarna kazen v višini 60,00
(šestdeset) EUR.

Dne 20.10.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Vir : Krim ,na kateri pa ekipe Krim ni vodil trener, zato se ekipi NK KRIM ROLLJET
na podlagi člena 9/1-3, člena 25 DP NZS in v zvezi s členom 45/14 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana izreka disciplinski ukrep, denarna kazen v višini
60,00 (šestdeset) 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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