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Maribor , 16.05.2019

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZM, 16. 5. 2019

14/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v četrtek, 16. maj 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

1. Članska liga MNZ Maribor_1819

NK Duplek - NK Peca (21. krog), 27.04.2019, 1. Članska liga MNZ Maribor_1819

Sklep št: K - 212/1819

Odstranjeno uradno osebno Vrabič Grega, NK Peca, ki je bil na tekmi v vlogi predstavnika ekipe, zaradi prekrška nedovoljenega vstopa v igrišče,
zaradi česar ga je sodnik odstranil s tehničnega prostora, po 23. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP, izreče kazen prepoved dostopa do uradnega
tehničnega prostora ali garderob na eni (1) zaporedni tekmi.

ŠD Marjeta na Dravskem polju - NK Rače (23. krog), 12.05.2019, 1. Članska liga MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 213/1819

Odstranjeno uradno osebno Bezjak Aleksander NK Rače, ki je bil na tekmi v vlogi predstavnika ekipe, zaradi prekrška žalitve sodnika (V 89. minuti
je verbalno žalil sodnika), zaradi česar ga je sodnik odstranil s tehničnega prostora, po 23. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP izreče kazen prepoved
dostopa do uradnega tehničnega prostora ali garderob na treh (3) zaporednih tekmah.

1. Članska liga MNZ Maribor_1819, 23. krog

ŠD Marjeta na Dravskem polju - NK Rače, 12.05.2019

Sklep št.: K - 214/1819

Izključeni igralec Trantura Jure, NK Rače, 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 in
zaradi prekrška žalitev sodnika (po izključitvi je grobo verbalno žalil sodnika), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepovedi
nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.
Na podlagi 6. čl. DP se izreče enotna kazen prepoved nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.

Sklep št.: K - 215/1819

Izključeni igralec Kralovčec Neven, NK Marjeta, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška verbalne žalitve sodnika (V 91.
minuti je verbalno žalil sodnika.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.

Višina kazni je bila določena v skladu s I. poglavjem, točko E.3, Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS.
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2. Članska liga MNZ Maribor_1819

FC VOP Prepolje - NŠ ROHO (20. krog), 12.05.2019, 2. Članska liga MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 216/1819

Odstranjeno uradno osebno Beranič Matej, NŠ ROHO, ki je bil na tekmi v vlogi predstavnika ekipe, zaradi prekrška protestiranja, zaradi česar ga je
sodnik odstranil s tehničnega prostora, po 23. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP izreče kazen prepoved dostopa do uradnega tehničnega prostora ali
garderob na eni (1) zaporedni tekmi.

NK AJM Kungota - NK Aquasystems Dogoše (20. krog), 12.05.2019, 2. Članska liga MNZ Maribor_1819

Sklep št: : K - 217/1819

Odstranjeno uradno osebno Črnčič Boštjan, NK AJM Kungota, ki je bil na tekmi v vlogi predstavnika ekipe, zaradi prekrška protestiranja, zaradi
česar ga je sodnik odstranil s tehničnega prostora, 23. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP izreče kazen prepoved dostopa do uradnega tehničnega prostora
ali garderob na eni (1) zaporedni tekmi.

2. Članska liga MNZ Maribor_1819, 20. krog

Slovenj Gradec - NK gostilna Lobnik Slivnica, 12.05.2019

Sklep št.: K - 218/1819

Izključeni igralec Jurič Timotej, ŠD Slivnica pri Mariboru, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška izgubljanje igralnega časa 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, 16. krog

NK MIKLAVŽ - NK Korotan Prevalje, 11.05.2019

Sklep št.: K - 219/1819

Izključeni igralec Grešovnik Urh, DNŠ Prevalje, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška žalitve sodnice (Po končani tekmi
je pristopil do sodnikov in jim zaploskal. Po tem je glaavni sodnici ponudil roko in jo takoj umaknil. Po tem je žaljivo komentiral sojenje, zaradi
česar mu je glavna sodnica pokazala rdeči karton. Po zaključku tekme se je za dejanje opravičil, kar je razvidno iz poročila sodnice.), po 18. čl. DP,
na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

Višina kazni je bila določena v skladu s I. poglavjem, točko E.3. in 3. točko IV. poglavja, Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja
lig NZS.

U19 Mladinska liga MNZ Maribor_1819, 16. krog

FUŽINAR - ŠD Marjeta na Dravskem polju, 13.05.2019
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Sklep št.: K - 220/1819

Izključeni igralec Lukovnjak Matic, ŠD Marjeta na Dravskem Polju, 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.

U17 Kadetska liga MNZ Maribor_1819, 15. krog

FUŽINAR - NK RAČE - NK DOBROVCE, 10.05.2019

Sklep št.: K - 221/1819

Izključeni igralec Jablanšek Danilo, KNK Fužinar, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška nasilne igre (V 64 minuti je med
borbo za žogo uporabil prekomerno silo in med tem nasprotnega igralca prijel in stisnil okoli remen ter prsi.), po 18. členu DP, na podlagi 9., 10. in
19. čl. DP, izreče kazen prepovedi nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

Sklep št.: K - 222/1819

Izključeni igralec Lukan Miha, NK Rače, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška udarjanja (V 64 minuti je izključeni igralec
po nasilnem prekršku vlečenja in stiskanja okoli prsi, nasprotnega igralcam s katerim sta se borila za žogo, spontano s pestjo nasprotnika udaril v
prsa.), po 18. členu DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepovedi nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

Višina kazni je bila določena v skladu s I. poglavjem, točko E.4. in 2. točko IV. poglavja, Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja
lig NZS.

U17 Kadetska liga MNZ Maribor_1819, 16. krog

Marles hiše - NK Jurovski Dol, 14.05.2019

Sklep št.: K - 223/1819

Izključeni igralec Mlakar Nino, ŠD Sv. Jurij, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška težjega nešportnega vedenja (V 66.
minuti je izključeni igralec storil prerkšek nad nasportnim igralcem in se po tem zapletel v besedni spor z gledalci, ki jim je nešportno pokazal
sredinec.), po 18. členu DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepovedi nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

U15 1. liga - Starejši dečki MNZ Maribor_1819

NŠ NK Radlj/e U/15 - NK Lenart (16. krog), 14.04.2019, U15 1. liga - Starejši dečki MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 224/1819

NK Radlje se zaradi prekrška slabe organizacije tekme (niso zagotovili osebe za pisanje zapisnika), po 24. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP izreče
opozorilo.

Nš Dravograd - NŠ ROHO (20. krog), 12.05.2019, U15 1. liga - Starejši dečki MNZ Maribor_1819



Stran 4 od 4

Sklep št.: K - 225/1819

Odstranjeno uradno osebno Eferl Matjaž, NŠ ROHO, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja ekipe, zaradi prekrška protestiranja in žaljenja sodnika zaradi
česar ga je sodnik odstranil s tehničnega prostora (V 57. minuti je sodnik zaradi protestiranja in verbalnih žalitev odstranil trenerja gostujoče
ekipe. Kljub večkratnemu opozorilu trener ni želel zapustiti ograjenega dela igrišča in je s kršitvami nadaljeval, zaradi česar je sodnik po preteku
treh minut tekmo prekinil pri rezultatu 4:0 za domačo ekipo.), po 23. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP izreče kazen prepoved dostopa do uradnega
tehničnega prostora ali garderob na petih (5) zaporednih temah.

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 MNZ Maribor
Bojan Kitel, l.r.
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