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Maribor , 26.06.2019

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZM, 26. 6. 2019

24/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v sreda, 26. junij 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPA

1. Članska liga MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 269/1819

Po izvedenem disciplinskem postopku se disciplinski postopek zoper igralca Brumen Srečko, NK Ajdas Lenart, zaradi suma nastopa na tekmi, na 
kateri ni imel pravice nastopa, za prekršek po 18. čl., v skladu 36. čl. DP USTAVI. 
Obrazložitev: 
Dne 4. 5. 2019, s pričetkom ob 17.00 uri je bila v Mežici odigrana prvenstvena nogometna tekma, 22. kroga, prve članske nogometne lige MNZ 
Maribor, med ekipama NK TAB Akumulator in NK Ajdas Lenart. 
V tej zvezi je MNZ Maribor, disciplinski sodnik, prejel prijavo in dopolnitev prijave NK TAB Akumulator in tudi pisanje NK Lenart iz katerih je izhajal 
sum kršitve določbe 18. člena Disciplinskega pravilnika MNZ Maribor. Iz prijave in dopolnitve prijave NK TAB Akumulator izhaja, da naj bi na tekmi 
za NK Lenart nastopil Srečko Brumen, ki ni imel pravice nastopiti, ker je v tem krogu prestajal kazen prepovedi. K prijavi so priložili štiri priloge in 
sicer (priloga 1) fotografijo Srečka Brumna s tekme z ekipo NK Ajdas Lenart dne 4. 5. 2019, (priloga 2) pisno komunikacijo z elektronske pošte z 
osebo, ki je potrdila, da je na fotografiji Srečko Brumen in še en znan igralec, (priloga 3) fotografijo s socialnega omrežja Facebook, kjer je na 
fotografiji desno Srečko Brumen in levo njegov brat dvojček ter v sredini ena oseba in (priloga 4) komunikacijo po elektronski pošti z glavnim 
sodnikom srečanja Juretom Hrvackim, iz katere izhaja, da je na prej navedeni fotografiji na desni Srečko Brumen, ki je igral na tekmi na registracijo 
brata dvojčka. 
Prav tako je disciplinski sodnik prejel pisanje NK Lenart iz katerega izhaja, da zadevo zanikajo, da bi na tekmi igral igralec Srečko Brumen, ki ni imel 
pravice nastopiti in da gre za neresnične obtožbe, žaljenje tradicije njihovega kluba ter da želijo, da se zadeva razčisti. 
Zaradi tega je bil uveden disciplinski postopek v okviru katerega je disciplinski sodnik pogledal v zapisnik tekme v registri NZS (ugotovil, da iz njega 
izhaja, da je na tekmi igral Matej Brumen), pridobil dodatne izjave sodnikov in delegata na tekmi. Iz teh izhaja, da jim je bil sum storitve opisanega 
prekrška prijavljen na tekmi, da so opravili ponovno preverjanje identitete igralca Brumna, vendar prekrška niso mogli utemeljiti, ker na tekmi 
nista bila oba brata Brumen. 
Prav tako so bile pridobljene pisne izjave igralca Anžeta Zavolovška in Oskarja Janeta iz ekipe NK TAB Akumulator ter Srečka Brumna oziroma 
njegova kluba NK Lenart, ki so si nasprotujoče. Iz izjav igralcev Zavolovška in Janeta izhaja opis in način prepoznave Srečka Brumna, izvor 
poznanstva s Srečkom Brumnom (ekipa MNZ Maribor za Regions cup 2014/2015 v kateri so igrali skupaj, kot izhaja iz priloženega seznama) in 
druge okoliščine ter dejstva o prekršku. Iz izjave NK Lenart oziroma igralca Srečka Brumna pa izhaja zanikanje prekrška in pojasnilo, da je bil o 
tekmi sestavljen zapisnik, ki je podpisan in je verodostojna listina. Prav tako izhajajo pojasnila s katerimi pojasnjujejo podobnost bratov Brumen, 
njune igralne lastnosti in druge okoliščine ter dejstva, vse s prerekanjem oz. zanikanjem obtožb in dokazov za obravnavan prekršek. 
Zaradi opisanih razlogov (na podlagi prej opisanih dejstev ni bilo možno odločiti o prekršku) je bila za dne 23. 5. 2019, ob 16.00 uri v prostorih 
MNZ Maribor sklicana disciplinska obravnava, na katero so bili povabljeni Srečko Brumen, Anže Zavolovšek in Oskar Janet. Na obravnavi sta 
Zavolovšek in Janet ob navzočnosti Srečka Brumna ponovno podrobno opisala dejstva in okoliščine prekrška in Srečka Brumna spoznala kot 
storilca prekrška. Brumen je dejanje zanikal in ponovno pojasnil, da je bil doma. Zaradi tega je bil sprejet sklep s katerim se je Srečko Brumen 
strinjal in sicer, da bo do 30. 5. 2019 posredoval izpis uporabe svojega mobilnega telefona, ki bo dokazoval njegovo gibanje oziroma zadrževanje v 
času sporne tekme, saj je navedel, da je 4. 5. 2019 (v času sporne tekme), kot vedno, uporabljal svoj mobilni telefon samo on in z njim ni bil v 
Mežici. 
Pred iztekom roka je Srečko Brumen na MNZ Maribor sporočil, da zaenkrat izpisa mobilnega operaterja ni dobil in da bo izpis dostavil takoj, ko ga 
bo dobil. Le tega je dostavil MNZ Maribor v naslednjih dneh. Iz pregleda prometnih podatkov, ki ga je za njegov mobilni telefon izdelal operater je 
bilo ugotovljeno, da mobilni telefon ni bil uporabljen v kraju ali bližini kraja, kjer je bila odigrana tekma med NK TAB Akumulator in NK Ajdas 
Lenart. Iz izpisa prometa celo izhaja, da je bil telefon uporabljen med tekmo na območju kraja bivanja Brumna oziroma tam kot je pojasnil 
Brumen med disciplinsko obravnavo.
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Zaradi tega je disciplinski sodnik na podlagi materialnih dokazov in ugotovitev na disciplinski obravnavi (pisne prijave in dopolnitve prijave,
fotografij posnetih na tekmi, vsebine komunikacije po elektronskih oziroma socialnih omrežjih, pisnih izjavah vpletenih oseb, neposrednega
soočenja, izjavljanja dokazov na disciplinski obravnavi in izpisa prometnih podatkov za mobilni telefon Srečka Brumna), odločil kot je navedeno v
izreku sklepa. Odločitev je bila sprejeta po izvedenem testu tehtanja dokazov glede na podan zagovor kršitelja in predloženo listinsko gradivo
oziroma dokaze. Zaradi prevelikega dvoma v točnost in utemeljenost dokazov, ki so bili zbrani in izvajani, zaradi zagovora in izpodbijanja
obremenilnih dokazov in obstoječih trenutnih in preteklih negativnih dejstev je bilo v dvomu, (v skladu z načelom »v dvomu v korist obdolženca«)
odločeno v korist obdolženega. 

2. Članska liga MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 270/1819

Ekipa NK Miklavž je na članski tekmi z NŠ ROHO, v 24. krogu 2. članske lige MNZ Maribor prejel dva direktna rdeča kartona in tri rumene kartone.
Zaradi prejetih dveh direktnih redečih kartonov je NK Miklavž, na podlagi, 1. alineje, 2. odstavka 22. člena DP, dolžan za vsak prejeti rdeči karton
plačati 35,00 €, torej skupaj 70,00 € in zaradi prejetih treh rumenih kartonov 30,00 €, torej skupaj 100,00 €.

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR za vse pritožbe in nakazana na TRR MNZ Maribor, št. SI 56 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 MNZ Maribor
Bojan Kitel, l.r.
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