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Maribor , 17.05.2017

Zapisnik disciplinskega sodnika, 17. 5. 2017

14/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v sreda, 17. maj 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

MNZ Maribor - 1.članska liga 16/17

,

Sklep št. K - 80/1617

Na podlagi 29. čl. DP se uvede disciplinski postopek zoper NK Peca, zaradi suma storitve prekrška slabe organizacije tekme, po 25. čl. DP, saj niso
zagotovili varnosti za sodnike s katerimi so gledalci - njihovi navijači fizično obračunavali, jih žalili, jim grozili ter jih ustrahovali.

Prijavljeni ima v skladu z DP pravico v roku 3 dni posredovati pisno izjavo in se izjaviti glede na priloženo poročilo sodnika.

Ko smo po končani tekmi zapuščali igrišče, so nas napadli domači navijači, ki so nas najprej žalili in grozili. Z igrišča so nas spremljali redarji, ki so
svoje delo opravili zelo dobro. Preprečili so kar se je preprečiti dalo, pomagali pa so jim tudi domači igralci, ki so uspešno ustavljali svoje navijače,
da bi prišli do nas. Ker je kompleks NK Pece zgrajen tako kot je, so preprečili fizične stike na igrišču, ne pa tudi pred vstopom v garderobo, kjer nas
je čakalo cca. 30 še bolj razgretih navijačev. Tam je prišlo do fizičnega obračunavanja (eden me je prijel za uho in močno povlekel - izstrgal sem se
po posredovanju redarja. Prav tako so nas potiskali, proti nam zamahovali z rokami, hvala bogu pa do udarca ni prišlo). Tudi ko smo prišli v
sodniško garderobo grožnje in žalitve niso ponehale, navijači so želeli fizično obračunati z nami. Tam je tudi eden od navijačev vstopil v osebni
prostor prvega pomočnika, in cca. 4x - 5x sunkovito nakazal udarec proti njemu, ga žalil, grozil itd. Vse skupaj pa so tudi tam preprečili redarji, brez
katerih bi zagotovo prišlo do hujših fizičnih obračunavanj. Največji problem je, da tukaj ni nobene ograje, navijači pa imajo lahek dostop do
sodnikov tako pred in po tekmi, saj je tukaj tudi gostilna kjer se vedno zbirajo. Tako rekoč smo vsako tekmo prisiljeni iti mimo teh navijačev, ki
imajo prosto pot do tvojega osebnega prostora (kar pač ne preprečijo redarji). Ker to ni prvi tak incident (podobno se nam je zgodilo že pred
dvema letoma, pa so bili kaznovani samo z opominom), je potrebno nekaj ukrepati, saj se sodniki tukaj ne počutimo varne. Sodnikom je potrebno
omogočiti neovirano pot na igrišče in z igrišča, gledalcem pa preprečiti tako lahek dostop do nas. Ko smo vse stvari uredili so se očitno toliko
pomirili, da smo lahko v miru zapustili stadion in se odpeljali. Za nami je pritekel domači trener in se nam opravičil za incident, ki ne spada na
športne prireditve.

Sklep št. K - 81/1617

NK Miklavž je na tekmi članov prejel dva rdeča kartona, kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi tretje alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so
dolžni plačati 62,00 € denarne kazni.

MNZ Maribor - 1.članska liga 16/17, 23. krog

Peca - Pohorje, 12.05.2017

Sklep št. K - 82/1617

Izključen igralec Vrabič Andraž, NK Peca, se zaradi prekrška pljuvanja nasprtonega igralca (V 92. minuti je med igro vratar nasprotne ekipe ujel 
žogo in ležal na njej. Takrat ga je Vrabič preskočil. Ko se je vračal mimo vratarja ga je pljunil malo nad gleženj - v nogavico. Zaradi kršitve je nastala
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močna konfrontacija, zaradi katere so morali sodniki izključiti še enega gostujočega igralca. Vrabič je svojo napako priznal in športno zapustil
igrišče. Po tekmi se je opravičil za nastalo situacijo. Zaovarjal se je, da ga ni pljunil nalašč.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo
nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.

Sklep št. K - 83/1617

Izključen igralec Jug Aljaž, NK Pohorje, se zaradi prekrška udarjanja (V 92. minuti je udaril nasprotnega igralca. Ob nastali konfrontaciji je Jug
spontano odreagiral z udarjanjem nasprotnega igralca, ki je pljunil vratarja. Udaril ga je z odprto dlanjo v obraz, udarec pa je bil srednje
intenzitete. Ko se je vse skupaj umirilo, sta bila kršitelja izločena od ostalih igralcev in izključena. Jug je priznal svojo napako in športno zapustil
igrišče. Tudi on se je prišel po tekmi opravičiti.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP se kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih
tekmah.

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in izjava izključenega igralca iz katere izhaja, da je prekršek storil kot reakcijo na prej storjen
prekršek. da obžaluje storjen prekršek in se zanj opravičuje.

ENERGOTIM Miklavž - TEHNOTIM Pesnica, 13.05.2017

Sklep št. K - 84/1617

Izključen igralec Princ Boštjan, NK, Miklavž se zaradi ponovljenega prekrška (ugovarjanje in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Sklep št. K - 85/1617

Izključen igralec Visenjak Žan, NK Miklavž, se zaradi prekrška napada na sodnika (V 38. minuti je pritekel izza hrbta sodnika in ga z rokami odrinil v
predel hrbta. Odrivanje je bilo srednje močne intezitete. Igralec je bil zaradi tega izključen z direktnim rdečim kartonom. Izključen igralec se je
pomiril šele po posredovanju njegovih soigralcev in nato mirno zapustil igrišče. V polčasu se je prišel opravičiti.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP
kaznuje s prepovedjo nastopanja za čas štirih (4) mesecev, t.j. do 17. 9. 2017.

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika iz katerega izhaja, da sicer ni bila ogrožena njegova varnost in da se je izključeni po dejanju
opravičil. Višina kazni pa je bila določena predvsem zaradi teže storjenega prekrška. Nedopusten je vsak fizični napad-kontakt s sodnikom,
posebej pa je nedopustno fizično obračunavanje s sodniki, pri čemer je zaskrbljujoč način, saj je bil prešek storjen s hrbtne strani.

Mladinska liga MNZ Maribor, 24. krog

NK Paloma - Lenart, 14.05.2017

Sklep št. KM - 44/1617

Izključen igralec Nedeljko Andželo, NK Lenart, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego zadetka (V 57. minuti je s prekrškom preprečil zadetek.),
po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP se kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

NK Pohorje - Korotan Prevalje, 14.05.2017

Sklep št. KM - 45/1617

Izključen igralec Borko Matic, DNŠ Prevalje, se zaradi ponovljenega prekrška (brezobzirna igra in nešportno vedenje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. 
čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.



Stran 3 od 4

MNZ Maribor 2. članska liga, 19. krog

ŠD BIOSAD Jakob - Jurovski Dol, 13.05.2017

Sklep št. KČ - 53/1617

Izključen igralec Štrumpfl Ervin, ŠD Jakobski dol, se zaradi ponovljenega prekrška (brezobzirna igra in vlečenje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Sklep št. KČ - 54/1617

Izključen igralec Fras Kevin, ŠD Sveti Jurij, se zaradi prekrška žalitve (V 78. minuti verbalno užalil sodnika - zavpil žalitev proti sodniku. ki ga je zaradi
tega izključil. Igralec je takoj zapustil igrišeč.), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih
tekmah.

AquaSystems Dogoše - FC VOP Prepolje, 14.05.2017

Sklep št. KČ - 55/1617

Izključen igralec Bezjak Aleš, NK Dogoše, se zaradi ponovljenega prekrška (dvakrat brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

MNZ Maribor Starejši dečki U-15 1, 21. krog

NŠ Marko Šuler - Marles hiše, 13.05.2017

Sklep št. STD - 18/1617

Izključen igralec Lukić Žan, NK Limbuš-Pekre, se zaradi prekrška več žalitev glavnemu sodniku (V 27. minuti je igral z roko v kazensekm prostoru in
protestiral proti odločitvi sodnika. V tej situaciji pa je verbalno žalil sodnika, ki ga ja zaradi tega izključil. Po izključitvi je nadaljeval s prekrškom in
žalitvami.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.

MNZ Maribor Starejši dečki U-15 2, 21. krog

Šentilj - NŠ Roho, 13.05.2017

Sklep št. STD - 19/1617

Izključen igralec Sviecicki Luka, NK Šentilj, se zaradi ponovljenega prekrška (dvakrat vlečenje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Sklep št. STD - 20/1617
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Izključen igralec Ivanović Filip, NK Šentilj, se zaradi ponovljenega prekrška (vlečenja in odrivanja), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

MB Tabor 2 - Pobrežje, 16.05.2017

Sklep št. STD - 21/1617

Izključen igralec Svenšek Anej, NK Pobrežje Maribor, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego zadetka (V 18. minuti je s prekrškom preprečil
zadetek.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP se kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR za vse pritožbe in nakazana na TRR MNZ Maribor, št. 6100 0000 8794 367 . Zoper izrečene disciplinske kazni
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
Bojan Kitel, l.r.
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