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Ljubljana, 25.04.2018

Zapisnik

27/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v sreda, 25. april 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

Starejši dečki 2. liga 16/17, 15. krog

Brinje Grosuplje - Komenda, 15.04.2018

Dne 15.4.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Brinje Grosuplje : Komenda , na kateri je pri ekipi Brinje Grosuplje nastopil igralec
ČALETA MATIC, ki pa nebi smel nastopiti, ker je v tistem vikendu že nastopill na tekmi med ekipama Brinje : Krka v tekmovanju NZS. Zato, ker je na
tekmi med ekipama Brinje Grosuplje : Komenda pri ekipi Brinje Grosuplje nastopil igralec, ki ni imel 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 KOMENDA. Organizatorju tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0
za ekipo KOMENDA. Ekipi BRINJE GROSUPLJE 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 3 (treh) MESCEV. Pogojna kazen začne teči z 24.4.2018 in
se izteče s 23.7.2018. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe.

Regionalna Ljubljanska liga 17/18, 17. krog

Litija - Interblock, 21.04.2018

Igralec ekipe Litija, JERE ALJAŽ, ki je v 76. 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 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevala igralčeva
predkaznovanost.

Svoboda Ljubljana - Svoboda Kisovec, 22.04.2018

Igralec ekipe Svoboda Ljubljana, JUDEŽ KLEMEN , ki je v 48. 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 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je
upoštevala igralčeva predkaznovanost.

Člani - Pokal MNZ Ljubljana 17/18, 1/2 finala

Roltek Dob - Ivančna Gorica, 18.04.2018

Trener ekipe Roltek Dob, TOŠEVSKI NENAD, ki je bil v 82. minuti zaradi protestiranja in ugovarjanja na sodniške odločitve in žalitev sodnika z
neprimernimi besedami, 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 izreka disciplinski ukrep prepoved dostopa do garderob in do uradnega tehničnega prostora na 2 (dveh)
tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo trenerjevo opravičilo sodniku po tekmi. Kazen TOŠEVSKI prestaja v pokalnem tekmovanju pod okriljem
MNZ Ljubljana.

Mladinska 1.liga 17/18, 15. krog
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Svoboda Ljubljana A - Arne Tabor 69, 21.04.2018

Igralec ekipe Arne Tabor 69, DERONJA JURE , ki je bil na tekmi izključen v 62. minuti, ko je kot vratar igral z roko izven kazenskega prostora in s tem
preprečil čisto situacijo 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.

Dren - Vrhnika - Laby`s Mengo 28, 22.04.2018

Igralec ekipe Dren-Vrhnika, VELKAVRH ŽAN, ki je v 83. minuti zaradi 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.

Kadetska 1.liga 17/18, 15. krog

Svoboda Ljubljana A - Arne Tabor 69, 21.04.2018

Igralec ekipe Arne Tabor 69, TAVČAR URBAN, ki je v 70. minuti zaradi udarjanja nasprotnega igralca, 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 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo. da se je
igralec po tekmi sodniku opravičil za svoje ravnanje.

Pomočnik trenerja ekipe Arne Tabor 69, IVANUŠA ROMAN, ki je bil v 75. 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
izreka disciplinski ukrep prepoved dostopa do garderob in do uradnega tehničnega prostora na 1 (eni) tekmi. Pri izreku kazni se je upoštevalo
trenerjevo opravičilo sodniku po koncu tekme.

Starejši dečki 1. liga 17/18, 16. krog

Kočevje - Bartog Trebnje, 22.04.2018

Igralec ekipe Kočevje, BEŠIREVIĆ HALIS , ki je bil na tekmi izključen v 42. 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.

MNZ Liga 17/18, 15. krog

Ihan - Ljubljana Hermes, 21.04.2018

Igralec ekipe Ljubljana Hermes, ADEMOSKI SENIR, ki je v 21. minuti, zaradi žalitve sodnika z neprimernimi besedami, prejel rdeči karton in bil
izključen. Pri odhodu z igrišča nadaljeval z žalitvami. Po koncu tekme se je vrnil na igrišče in nadaljeval z grožnjami sodniku in mu pri tem položil
roko na prsi, se na podlagi člena 9/2-3, člena 10, člena 19 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 6 (šestih) tekmah. Pri izreku kazni se je
upoštevalo točko E in H Splošnega navodila NZS-disciplinska politika organov vodenja lig NZS..

Vir - Tian, 21.04.2018

Igralec ekipe Tian, IVKIVIĆ ROK, ki je v 91. minuti, zaradi brcanja žoge po pisku sodnika prejel drugi rumeni karton in bil izključen, ter po izključitvi
žalil sodnika z neprimernimi besedami, se
na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 3 (treh) tekmah.

Igralec ekipe Tian, AVSEC MATIC, ki je v 73. minuti zaradi udarjanja nasprotnega igralca po rokah prejel rdeč 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
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predkaznovanost in izjava kluba.

Starejši dečki 2. liga 17/18, 15. krog

Brinje Grosuplje - Komenda, 15.04.2018

Dne 15.4.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Brinje Grosuplje : Dne 15.4.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med
ekipama Brinje Grosuplje : Komenda , na kateri je pri ekipi Brinje Grosuplje nastopil igralec ČALETA MATIC, ki pa nebi smel nastopiti, ker je v tistem
vikendu že nastopill na tekmi med ekipama Brinje : Krka v tekmovanju NZS. Zato, ker je na tekmi med ekipama Brinje Grosuplje : Komenda pri
ekipi Brinje Grosuplje nastopil igralec, ki ni imel pravice nastopa, se na podlagi člena 4. člena 9/2-4 in v zvezi s členom 25 DP NZS, MARKOVIĆ
GORANU trenerju ekipe Brinje Grosuplje izreka disciplinski ukrep PREPOVED DOSTOPA DO GARDEROB IN DO URADNEGA TEHNIČNEGA
PROSTORA NA ENI (1) TEKMI. Pri izreku kazni se je upoštevala trenerjeva pisna izjava.

Dne 15.4.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Brinje Grosuplje : Komenda , na kateri je pri ekipi Brinje Grosuplje nastopil igralec
ČALETA MATIC, ki pa nebi smel nastopiti, ker je v tistem vikendu že nastopill na tekmi med ekipama Brinje : Krka v tekmovanju NZS. Zato, ker je na
tekmi med ekipama Brinje Grosuplje : Komenda pri ekipi Brinje Grosuplje nastopil igralec, ki ni imel pravice nastopa, se na podlagi člena 9/1- in v
zvezi s členom 19/1-8 DP NZS, igralcu izreka disciplinski ukrep UKOR. Pri izreku kazni se je upoštevala trenerjeva pisna izjava.

2.liga mlajši dečki 17/18, 16. krog

Svoboda Ljubljana - Mirna, 21.04.2018

Igralec ekipe Mirna, PEVEC GAL, ki je v 51. 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.

4.liga mlajši dečki 17/18, 14. krog

Krka Lev - Dol, 15.04.2018

Dne 15.4. 2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Krka Lev : Dol , na kateri sta pri ekipi Krka Lev nastopila igralca VASIĆ ŽIGA in
VASIĆ LUKA, ki pa nebi smela nastopiti, ker sta v tistem vikendu že nastopili na tekmi 1. liga mlajši dečki, med ekipama
Krka : Domžale . Zato, ker sta na tekmi med ekipama Krka Lev : Dol pri ekipi Krka Lev
nastopila igralca, ki nista imela pravice nastopa, se na podlagi 63.člena Tekmovalnega pravilnika NZS, 4. člena TPZT MNZ Ljubljana in v zvezi s 12a
členom, 25/1-12 členom DP NZS, tekma registrira z rezultatom 3 : 0 za ekipo Dol. Organizatorju tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji
tekme z rezultatom 3 : 0 za ekipo Dol. Ekipi KRKA LEV 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 3 (treh) MESECEV. Pogojna kazen začne teči z 24.4.2018 in se izteče s
23.7.2018. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe.

Dne 15.4. 2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Krka Lev : Dol, na kateri sta pri ekipi Krka Lev nastopila igralca VASIĆ ŽIGA in
VASIĆ LUKA, ki pa nebi smela nastopiti, ker sta v tistem vikendu že nastopila na tekmi med ekipama Krka : Domžale v 1. ligi mlajši dečki. Zato, ker
sta na tekmi med ekipama Krka Lev : Dol pri ekipi Krka Lev nastopila igralca, ki nista imela pravice nastopa, se na podlagi člena 4. člena 9/2-4 in v
zvezi s členom 25 DP NZS, KOSTANJŠEK PRIMOŽU, trenerju ekipe Krka Lev izreka disciplinski ukrep PREPOVED DOSTOPA DO GARDEROB IN DO
URADNEGA TEHNIČNEGA PROSTORA NA ENI (1) TEKMI. Priizreku kazni se je upoštevala pisna izjava.

Dne 15.4. 2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Krka Lev : Dol, na kateri sta pri ekipi Krka Lev nastopila igralca VASIĆ ŽIGA in 
VASIĆ LUKA, ki pa nebi smela nastopiti, ker sta v tistem vikendu že nastopila na tekmi med ekipama Krka : Domžale v 1. ligi mlajši dečki. Zato, ker 
sta na tekmi med ekipama Krka Lev : Dol pri ekipi Krka Lev nastopila igralca, ki nista imela pravice nastopa, se na podlagi člena 9/1- in v zvezi s
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členom 19/1-8 DP NZS, obema igralcema izreka disciplinski ukrep UKOR. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava.

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


	Ljubljana, 25.04.2018
	Ljubljana, 25.04.2018
	Ljubljana, 25.04.2018
	Ljubljana, 25.04.2018
	Ljubljana, 25.04.2018




	Zapisnik
	SKLEPE
	Starejši dečki 2. liga 16/17, 15. krog 
	Brinje Grosuplje - Komenda, 15.04.2018

	Regionalna Ljubljanska liga 17/18, 17. krog 
	Litija - Interblock, 21.04.2018
	Svoboda Ljubljana - Svoboda Kisovec, 22.04.2018

	Člani - Pokal MNZ Ljubljana 17/18, 1/2 finala 
	Roltek Dob - Ivančna Gorica, 18.04.2018

	Mladinska 1.liga 17/18, 15. krog 
	Svoboda Ljubljana A - Arne Tabor 69, 21.04.2018
	Dren - Vrhnika - Laby`s Mengo 28, 22.04.2018

	Kadetska 1.liga 17/18, 15. krog 
	Svoboda Ljubljana A - Arne Tabor 69, 21.04.2018

	Starejši dečki 1. liga 17/18, 16. krog 
	Kočevje - Bartog Trebnje, 22.04.2018

	MNZ Liga 17/18, 15. krog 
	Ihan - Ljubljana Hermes, 21.04.2018
	Vir - Tian, 21.04.2018

	Starejši dečki 2. liga 17/18, 15. krog 
	Brinje Grosuplje - Komenda, 15.04.2018

	2.liga mlajši dečki 17/18, 16. krog 
	Svoboda Ljubljana - Mirna, 21.04.2018

	4.liga mlajši dečki 17/18, 14. krog 
	Krka Lev - Dol, 15.04.2018



