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Maribor , 28.09.2017

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZM, 28. 9. 2017

27/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v četrtek, 28. september 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

MNZ Maribor_1. članska liga_1718

Sklep št.: K - 22/1718

Z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanja št. 12/1718 je bilo ugotovljeno, da je ŠD Brunšvik, 2. 9. 2017, ob 13.41 obvestil MNZ, da na tekmo ne
bo trenerja z ustrezno licenco, ker ima zdravstvene težave. Prosili so, da se jim dovoli, da ekipo vodil druga oseba, ki pa ni imela ustrezne licence
za vodenje, zaradi česar je bila vloga zavrnjena.
ŠD Brunšvik je tako kršil določila 24. člena DP, ker niso izpolnili obveznosti, da bi za tekmo zagotovili trenerja z ustrezno licenco. Na podlagi 2.
odstavka 9. čl. DP se jim izreče opozorilo

MNZ Maribor_1. članska liga_1718, 5. krog

NK Asfalterstvo Brus Malečnik - NK Cerkvenjak, 23.09.2017

Sklep št.: K - 23/1718

Izključenemu igralcu Klobasa Aljaž, NK Cerkvenjak, 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.

MNZ Maribor 2. članska liga_1718

Sklep št.: K - 24/1718

Ekipa NK Fram je na članski tekmi z NK Rošnja Loka, v 5. krogu 2. članske lige MNZ Maribor prejela dva rdeča kartona, ki sta en posledica dveh
rumenih kartonov in en zaradi direktne izključitev in ob tem še dva rumena kartona. Zaradi prejetih dveh rdečih kartonov in dveh rumenih
kartonov je DTV Partizan Fram, na podlagi, 1., 2., in 3. alineje, 2. odstavka 22. člena DP, dolžan za prejeti rdeči karton plačati, ki je posledica dveh
rumenih kartonov 25,00 €, za direktni redeči karton 35 € in dva rumena kartona 20 €, torej skupaj 80,00 €.

Sklep št.: K - 25/1718

Z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanja št. 13/1718 je bilo ugotovljeno, da je ŠD Jakobski dol , 2. 9. 2017, ob 12.32 obvestil MNZ, da na tekmo
ne bo trenerja z ustrezno licenco, ker so prepozno plačali stroške podaljšanja licence.
ŠD Jakobski dol je tako kršil določila 24. člena DP, ker niso izpolnili obveznosti, da bi za tekmo zagotovili trenerja z ustrezno licenco. Na podlagi 2.
odstavka 9. čl. DP se jim izreče opozorilo.

Sklep št.: K - 26/1718
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Z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanja št. 14/1718 je bilo ugotovljeno, da ŠD Zlatoličje, 2. 9. 2017, na tekmi z DTV Partizan Fram ni zagotovil
trenerja.
ŠD Zlatoličje je tako kršil določila 24. člena DP, ker niso izpolnili obveznosti, da bi za tekmo zagotovili trenerja z ustrezno licenco. Na podlagi 2.
odstavka 9. čl. DP se jim izreče opozorilo.

Sklep št.: K - 27/1718

Z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanja št. 15/1718 je bilo ugotovljeno, da DTV Partizan, 2. 9. 2017, na tekmi z ŠD Zlatoličje ni zagotovil
trenerja.
DTV Partizan Fram je tako kršil določila 24. člena DP, ker niso izpolnili obveznosti, da bi za tekmo zagotovili trenerja z ustrezno licenco. Na podlagi
2. odstavka 9. čl. DP se jim izreče opozorilo.

MNZ Maribor 2. članska liga_1718, 4. krog

Nk Fram - NK Rošnja - Loka, 23.09.2017

Sklep št.: K - 28/1718

Izključenemu igralcu Satler Marko, DTV Partizan Fram, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška udarjanja (V 55. minuti je
izključeni igralec, z nogo brcnil v nogo nasprotnega igralca, ko se ni boril za žogo - prekršek opisan v I.B.3 Splošnih navodil
NZS.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.

Sklep št.: K - 29/1718

Izključenemu igralcu Veber Žan, DTV Partizan Fram, 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 - 30/1718

Izključenemu igralcu Horvat Alen, ŠD Loka-Rošnja, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška udarjanja (V 54. minuti je
izključeni igralec z glavo namerno udaril v glavo nasprotnega igralca, ko se nista borila za žogo. Prekršek je storil kot reakcijo na izzivanje
nasprotnega igralca - prekršek opisan v I.B.2 Splošnih navodil NZS.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja
na štirih (4) zaporednih tekmah.

NK MIKLAVŽ - NK AJM KUNGOTA, 23.09.2017

Sklep št.: K - 31/1718

Izključenemu igralcu Jagarinec Nik, NK Miklavž, 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.

ŠD Zlatoličje - BIOSAD Jakob, 24.09.2017

Sklep št.: K - 32/1718

Izključenemu igralcu Pesek Nejc, ŠD Zlatoličje, 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.
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MNZ Maribor Pokal člani_1718

Sklep št.: K - 33/1718

Z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanja št. 11/1718 je bilo ugotovljeno, da je ŠD Slivnica pri Mariboru obvestila MNZ, da odstopa od pokalnega
tekmovanja in zato ni bila odigrana delegirana tekma prvega kroga pokalnega tekmovanja z NK Pohorje, pri čemer niso nastali dodatni stroški.
ŠD Slivnica pri Mariboru je tako s člansko ekipo odstopil od pokalnega tekmovanja v tekmovalnem letu 2017/2018. Zaradi kršitve določbe 25.e
člena DP so dolžni plačati kazen v višini 200,00 €.

U19 Mladinska liga MNZ Maribor - 1. Skupina_1718

Sklep št.: K - 34/1718

Z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanja št. 28/1718 je bilo ugotovljeno, da NK MB Tabor, 10. 9. 2017, na tekmi z NK Malečnik dol ni zagotovil
trenerja.
NK MB Tabor je tako kršil določila 24. člena DP, ker niso izpolnili obveznosti, da bi za tekmo zagotovili trenerja z ustrezno licenco. Na podlagi 2.
odstavka 9. čl. DP se jim izreče opozorilo

U17 Kadetska liga MNZ Maribor - 1. skupina_1718

Sklep št.: K - 35/1718

Z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanja št. 23/1718 je bilo ugotovljeno, da NK Paloma Sladki Vrh, 7. 9. 2017, na tekmi z NK MB Tabor ni
zagotovil trenerja.
NK Paloma Sladki Vrh je tako kršil določila 24. člena DP, ker niso izpolnili obveznosti, da bi za tekmo zagotovili trenerja z ustrezno licenco. Na
podlagi 2. odstavka 9. čl. DP se jim izreče opozorilo.

U17 Kadetska liga MNZ Maribor - 1. skupina_1718, 3. krog

ND Marko Šuler - Paloma Šentilj, 22.09.2017

Sklep št.: K - 36/1718

Izključenemu igralcu Murkovič Til, NK Paloma, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška nasilne igre (V 60. minuti je
izključeni igralec, z nogo brcnil v nogo nasprotnega igralca, ko se ni boril za žogo - prekršek opisan v I.B.3 Splošnih navodil
NZS.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

Pri izreku kazni so bile upoštevane olajševalne okoliščine, da se je izključeni opravičil in prekršek obžaloval ter, da ob tem niso pa nastale nobene
posledice - olajševalne okoliščine po IV.1 in 3 Splošnih navodil NZS.

U19 Mladinska liga MNZ Maribor - 2. Skupina_1718, 4. krog

Lenart - NK Kovinar Tezno, 24.09.2017

Sklep št.: K - 37/1718
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Izključenemu igralcu Tušek Nejc, NK Lenart, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška nešportnega obanašanja, po 18. čl. DP, na
podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

U15 Starejši dečki MNZ Maribor - 1. liga_1718

Sklep št.: K - 38/1718

Z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanja št. 17/1718 je bilo ugotovljeno, da NK Pohorje, 2. 9. 2017, na tekmi z NŠ Jarenina-Pesnica ni zagotovil
trenerja.
NK Pohorje je tako kršil določila 24. člena DP, ker niso izpolnili obveznosti, da bi za tekmo zagotovili trenerja z ustrezno licenco. Na podlagi 2.
odstavka 9. čl. DP se jim izreče opozorilo.

U15 Starejši dečki MNZ Maribor - 2. liga_1718

Sklep št.: K - 39/1718

Z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanja št. 18/1718 je bilo ugotovljeno, da NK Dobrovce, 4. 9. 2017, na tekmi z NK Jurovski dol ni zagotovil
trenerja.
NK Dobrovce je tako kršil določila 24. člena DP, ker niso izpolnili obveznosti, da bi za tekmo zagotovili trenerja z ustrezno licenco. Na podlagi 2.
odstavka 9. čl. DP se jim izreče opozorilo.

U15 Starejši dečki MNZ Maribor - 2. liga_1718, 4. krog

Dobrovce/Slivnica - NK MB Tabor 2, 23.09.2017

Sklep št.: K - 40/1718

Izključenemu igralcu Hedl Aljaž, NK Dobrovce, 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.

Nk Maribor 2 - NK Jurovski Dol, 24.09.2017

Sklep št.: K - 41/1718

Izključenemu igralcu Lubi Simon, ŠD Sv. Jurij, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška nasilne igre (V 69. minuti je
izključeni namerno pohodil igralca, ki je ležal na tleh. Stopil mu je na tetive. Pred tem sta se igralca borila za žogo. Po izključitvi je športno zapustil
igrišče - prekršek opisan v I.B.4 Splošnih navodil NZS. ), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na treh (3)
zaporednih tekmah.

U13 Mlajši dečki MNZ Maribor - 11:11_1718

Sklep št.: K - 42/1718

Z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanja št. 16/1718 je bilo ugotovljeno, da ND Slovenj Gradec, 3. 9. 2017, na tekmi z NŠ Dravograd ni zagotovil
trenerja.
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ND Slovenj Gradec je tako kršil določila 24. člena DP, ker niso izpolnili obveznosti, da bi za tekmo zagotovili trenerja z ustrezno licenco. Na podlagi
2. odstavka 9. čl. DP se jim izreče opozorilo.

Sklep št.: K - 43/1718

Z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanja št. 27/1718 je bilo ugotovljeno, da ND Slovenj Gradec, 10. 9. 2017, na tekmi z NŠ Jarenina ni zagotovil
trenerja.
ND Slovenj Gradec je tako kršil določila 24. člena DP, ker niso izpolnili obveznosti, da bi za tekmo zagotovili trenerja z ustrezno licenco. Na podlagi
2. odstavka 9. čl. DP se jim izreče opomin.

U11 Starejši cicibani MNZ Maribor - 9:9_1718

Sklep št.: K - 44/1718

Z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanja št. 25/1718 je bilo ugotovljeno, da NK Pohorje, 10. 9. 2017, na tekmi z NK Kungota ni zagotovil
trenerja.
NK Pohorje je tako kršil določila 24. člena DP, ker niso izpolnili obveznosti, da bi za tekmo zagotovili trenerja z ustrezno licenco. Na podlagi 2.
odstavka 9. čl. DP se jim izreče opomin.

Sklep št.: K - 45/1718

Z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanja št. 27/1718 je bilo ugotovljeno, da NK Dobrovce, 10. 9. 2017, na tekmi z NK Lenart ni zagotovil
trenerja.
NK Dobrovce je tako kršil določila 24. člena DP, ker niso izpolnili obveznosti, da bi za tekmo zagotovili trenerja z ustrezno licenco. Na podlagi 2.
odstavka 9. čl. DP se jim izreče ukor.

U11 Starejši cicibani MNZ Maribor - 7:7 - 1. skupina_1718

Sklep št.: K - 46/1718

Z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanja št. 24/1718 je bilo ugotovljeno, da ŠD Slivnica pri Mariboru 9. 9. 2017, na tekmi z ŠD Jakobski dol ni
zagotovil trenerja.
ŠD Slivnica pri Mariboru je tako kršil določila 24. člena DP, ker niso izpolnili obveznosti, da bi za tekmo zagotovili trenerja z ustrezno licenco. Na
podlagi 2. odstavka 9. čl. DP se jim izreče opozorilo.

U9 Mlajši cicibani MNZ Maribor - 7:7 - Dravsko polje_1718

Sklep št.: K - 47/1718

Z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanja št. 26/1718 je bilo ugotovljeno, da NK Dobrovce, 10. 9. 2017, na tekmi z ŠD Starše ni zagotovil trenerja.
NK Dobrovce je tako kršil določila 24. člena DP, ker niso izpolnili obveznosti, da bi za tekmo zagotovili trenerja z ustrezno licenco. Na podlagi 2.
odstavka 9. čl. DP se jim izreče opomin.
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Sklep št.: K - 48/1718

Z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanja št. 29/1718 je bilo ugotovljeno, da ŠD Sivnica pri Maribori, 10. 9. 2017, na tekmi z ekipo ŠD Rogoza ni
zagotovil trenerja.
ŠD Slivnica je tako kršil določila 24. člena DP, ker niso izpolnili obveznosti, da bi za tekmo zagotovili trenerja z ustrezno licenco. Na podlagi 2.
odstavka 9. čl. DP se jim izreče opomin.

Sklep št.: K - 49/1718

Z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanja št. 34/1718 je bilo ugotovljeno, da je za NK Dobrovce, 17. 9. 2017, na tekmi z NK Miklavž nastopal
igralec, ki je bil premlad za nastopanje v U9, kar dela prekršek posebno lahek.
NK Dobrovce je tako kršil določila 24. člena DP, ker je nastopal igralec, ki ni imel pravice nastopiti. Na podlagi 2. odstavka 9. čl. DP se jim izreče
opozorilo.

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 MNZM
Bojan Kitel, l.r.
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