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Maribor , 15.11.2018

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZM, 15. 11. 2018

45/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v četrtek, 15. november 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

1. Članska liga MNZ Maribor_1819, 13. krog

NK Duplek - ŠD Marjeta na Dravskem polju, 10.11.2018

Sklep št.: K - 131/1819

Izključeni igralec Dobaja Marko, NK Duplek, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška ugovarjanja po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10.
in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Sklep št.: K - 132/1819

Izključeni igralec Putrih Rok, ŠD Marjeta na Dravskem polju, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška nešportnega vedenja do
nasporotnega igralca, po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

NK Starše - NK TAB Akumulator, 10.11.2018

Sklep št.: K - 133/1819

Izključeni igralec Hutmajer Boštjan, NK Akumulator, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego
zadetka (V 85 minuti je izključeni igralec s prekrškom preprečil nasprotnemu igralcu doseči zadetek.), po 18. členu DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl.
DP, izreče kazen prepovedi nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

NK SRojko Dobrovce - NK Peca, 10.11.2018

Sklep št.: K - 134/1819

Izključeni igralec Kompan Jaka, NK Peca, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška udarjanja (V 75. minuti je z nogo brez
razloga brcnil nasprotnega igralca po nogi.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na trehh (3) zaporednih
tekmah

2. Članska liga MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 135/1819

Ekipa NK Slovenj Gradec je na članski tekmi z NK Aquasystems Dogoše, v 11. krogu 2. članske lige MNZ Maribor prejela dva rdeča kartona. Eden 
rdeči karton je posledica dveh rumenih kartonov in eden direktni rdeči karton. Zaradi prejetih dveh rdečih kartonov je ND Slovenj Gradec, na
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podlagi, 1., 2., 2. odstavka 22. člena DP, dolžan za direktni redeči karton plačati 35,00 €, za rdeči karton, ki je posledice dveh rumenih kartonov
25,00 €, torej skupaj 60,00 €. 

Sklep št.: K - 136/1819

Ekipa FC VOP Prepolje je na članski tekmi z NK Gostilna Lobnik Slivnica, v 11. krogu, 2. članske lige MNZ Maribor, prejela pet rumenih kartonov.
Zaradi dosežene vsote petih rumenih kartonov je ŠD Prepolje, za vsak prejeti rumeni karton, na podlagi 1. alineje, 1. odstavka 22. člena DP, dolžan
plačati 10.00 €, torej skupaj 50,00 €.

Sklep št.: 137/1819
Odstranjeno uradno osebno Kokalj Ivan, NK Slovenj Gradec, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja ekipe se:
1. zaradi ponovljenega prekrška ugovarjanja in protestiranja, zaradi česar ga je sodnik v 54. minuti odstranil s tehničnega prostora, za prekršek po
23. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP izreče kazen prepoved dostopa do uradnega tehničnega prostora ali garderob na eni (1) zaporedni tekmi,
2. zaradi ponovne vrnitve v tehnični prostor, kar je šteti za nešportno vedenje (V 70. minuti se je ponovno vrnil v tehnični prostor, zaradi česar ga
je sodnik ponovno odstranil s tehničnega prostora.), za prekršek po 23. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP izreče kazen prepoved dostopa do uradnega
tehničnega prostora ali garderob na eni (1) zaporedni tekmi in
3. nadaljevanja nešportnega vedenja z verbalno žalitvijo sodnika, po tem, ko je bil že drugič ostranjen s tehničnega prostora, za prekršek po 23. čl.
DP, na podlagi 9. čl. DP izreče kazen prepoved dostopa do uradnega tehničnega prostora ali garderob na treh (3) zaporednih tekmah.
Na podlagi 6. čl. DP se izreče enotna kazen prepoved dostopa do uradnega tehničnega prostora ali garderob na petih (5) zaporednih tekmah.

U19 Mladinska liga MNZ Maribor_1819, 10. krog

NK Korotan Prevalje - NŠ Šentilj, 07.11.2018

Sklep št.: K - 138/1819

Izključeni igralec Brus Rok, NK Šentilj, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška brezobzirne igre po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10.
in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

U19 Mladinska liga MNZ Maribor_1819, 11. krog

NK MIKLAVŽ - NK MB Tabor, 11.11.2018

Sklep št.: K - 139/1819

Izključeni igralec Leci Lorik, NK MB Tabor, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška ugovarjanja po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in
19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

U15 1. liga - Starejši dečki MNZ Maribor_1819, 11. krog

NŠ ROHO - NK MB Tabor, 10.11.2018

Sklep št.: K - 140/1819
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Izključeni igralec Ramadani Edin, ŠD Rogoza, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška brezobzirne igre po 18. čl. DP, na podlagi
9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR za vse pritožbe in nakazana na TRR MNZ Maribor, št. SI 56 6100 0000 8794 367 . Zoper izrečene
disciplinskevkazni je dovoljena pritožba v roku tri dni /3/ od prejema sklepa oz. od objave sklepa /38. čl. DP MNZM in 69. čl. TP NZS/.O pritožbi
zoper sklepe odloča komisija za pritožbe in predpise MNZ Maribor. Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka in
priporočeno po pošti.

Disciplinski sodnik MNZM
Bojan Kitel, l.r.
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