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Maribor , 29.04.2019

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZM, 29. 04. 2019

11/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v ponedeljek, 29. april 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

Sklep št.: K - 195/1819

Po izvedenem disciplinskem postopku z 18. 4. 2019 se odstranjena uradna oseba Boh Uroš, ŠD Loka Rošnja, ki je kljub prepovedi dostopa do
garderob in uradnih tehničnih prostorov (sklep št. 158/1819, z dne 4. 4. 2019) v 10 minuti nedovoljeno vstopil v uradni tehnični prostor in začel z
opravljanjem vloge uradne osebe maserja/fizioterapevta za člansko ekipo NK Loka Rošnja, za prekršek neizvrševanja sklepa disciplinskega sodnika
po 23. čl., v skladu z 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na treh (3) zaporednih tekmah
in
zaradi prekrškov žalitve in grožnje s tehničnega prostora v igrišče glavnemu sodniku (Kaznovani je bil odstranjen s tehničnega prostora v 69.
minuti zaradi verbalne žalitve glavnega sodnika, ko je ta izključil igralca domače ekipe. Pri tem je kaznovani grozil, da bo sodnika po tekmi počakal
in z njim fizično obračunal. Po odstranitvi je nadaljeval s prekrškom.), po 23. čl., v skladu z 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in
uradnega tehničnega prostora na treh (3) zaporednih tekmah.

Na podlagi 6. člena DP se uradna oseba Boh Uroš kaznuje z enotno kaznijo prepoved dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na
šestih (6) zaporednih tekmah. Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost s sklepom št. 158/1819, za istovrstne prekrške. Suspenz se
všteje v čas prestajanja kazni.

Pri izreku kazni je bil upoštevan tudi zagovor kluba, ki je pojasnil, da Boh Uroš na začetku, v predpripravi zapisnika ni bil vpisan v zapisnik oziroma
prijavljen za opravljanje funkcije uradne osebe. Prav tako je bilo ugotovljeno, da je bila vpisana Boha Jana, ki je tudi začela z opravljanjem funkcije,
vendar je po približno 10 minutah tehnični prostor zapustila. Od takrat naprej pa je v tehnični prostor, kljub prepovedi, dostopil Boh Uroš in
nadaljeval z opravljanjem funkcije uradne osebe maserja/fizioterapevta do 69. minute, ko je bil ponovno odstranjen s tehničnega prostora zaradi
opisanih kršitev.

Zaradi tega je delegat, kot edina pristojna uradna oseba za pisanje zapisnika, to v zapisniku popravil in vpisal uradno osebo Boh Uroša, ki je tako
naklepno kršil prepoved določeno s sklepom disciplinskega sodnika. Prav tako je bilo pri izreku kazni upoštevano pojasnilo delegata in poročilo
sodnika.

Sklep št.: K - 196/1819

Po izvedenem disciplinskem postopku z 18. 4. 2019 se ŠD Loka Rošnja, ki je kljub prepovedi dostopa do garderob in uradnih tehničnih prostorov
dovolil, da je vlogo uradne osebe na tekmi opravljal s prepovedjo do garderob in uradnega tehničnega prostora kaznovani Boh Uroš (sklep št.
158/1819, z dne 4. 4. 2019), za prekršek nespoštovanja sklepa disciplinskega sodnika, kar je prekršek po 24. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP izreče kazen
opomin.

Pri izreku kazni je bil upoštevan zagovor kluba, poročilo sodnika in delegata.

Sklep št.: K - 197/1819
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Po izvedenem disciplinskem postopku s 4. 4. 2019 se NK Rače, za prekršek slabe organizacije tekme 17. kroga med NK Rače in NK Dobrovce, ker
sodnikom po tekmi niso zagotovili varnega dostopa do garderob, po 24. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP izreče kazen 200,00 (dvesto) evrov.

Pred garderobami, kjer je območje kamor je vstop dovoljen samo igralcem in osebam, ki opravljajo uradne naloge na tekmi, so bile od odhodu z
igrišča tri osebe, ki so sodnike verbalno žalile, tam pa ni bilo rediteljev ali varnostnikov, ki bi skrbeli za red oziroma preprečili kršitev.

U15 1. liga - Starejši dečki MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 198/1819

V zvezi z ugotovitvenima sklepoma vodje tekmovanj št. 64/1819 in 66/1819 se NK Šentilj, zaradi prekrška neopravičenega izostanka s tekme
tekmovanja v ligi MNZ Maribor z ekipo U 15, 13. 4. 2019 z NK Dravograd in prekrška neopravičenega izostanka s tekme tekmovanja v ligi MNZ
Maribor z ekipo U 15, 17. 4. 2019 z NK Miklavž, kar sta prekrška po 24. čl. DP, se na podlagi 9. čl. DP izreče kazen 150,00 evrov.

Sklep št.: K - 199/1819

V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 63/1819 se NK MB Tabor, zaradi prekrška nespoštovanja predpisov MNZ oz. NZS (Na tekmo
prišli brez športnih izkaznic, zaradi česar tekma v 11. krogu tekmovanja v ligi MNZ Maribor v U 13 11:11, med ekipama Fužinar in Tabor ni bila
odigrana.), po 24. čl. DP, se na podlagi 9. čl. DP izreče opomin.

Pri izreku kazni je bilo upoštevano pojasnilo iz katerega izhaja, da je ekipa MB Tabor na tekmo prišla s 15. igralci, vendar pa s seboj niso imeli
športnih izkaznic.

U9 4. skupina Mlajši cicibani MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 200/1819

V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 61/1819 se NK Paloma zaradi prekrška odstopa od tekmovanja v ligi MNZ Maribor z ekipo
U-9 kar je prekršek po 24. čl. DP, se na podlagi 1. odst. 25e čl. DP izreče denarna kazen 50,00 €.

Pri izreku kazni je bilo upoštevano pojasnilo NK Paloma iz katerega izhaja, da je prišlo zaradi sprememb Zakona o športu, ki je vplivala na
izvrševanje Pravilnika o statusu in registraciji igralcev, do odhoda več igralcev na katerega niso imeli vpliva in posledično premajhnega števila
igralcev za nastopanje v ligi MNZ. Zaradi tega dejstva, se v skladu s 16. čl DP izvršitev denarne kazni 50,00 € odloži za čas enega leta, t.j. do 8. 4.
2020, če v tem času ne bodo storili podobnega ali težjega prekrška.

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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