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Maribor , 30.10.2018

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZM, 30. 10. 2018

42/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v torek, 30. oktober 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

1. Članska liga MNZ Maribor_1819

Zveza sklep št. K -90/1819

V povezavi s sklepom disciplinskega sodnika navedenim v zvezi z dne 19. 10. 2018, sklepom vodje tekmovanj št. 37/1819 in ob smiselni uporabi 42.
čl. DP se izjemoma obnovi disciplinski postopek zoper NK SRojko Dobrovce, ker so bila po pravnomočnosti sklepa disciplinskega sodnika
ugotovljena nova dejstva, ki jih ni bilo mogoče uporabiti v prejšnjem postopku in bi ob upoštevanju teh dejstev ne bila izrečena kazen, ker za izrek
kazni ne obstajajo vsi elementi prekrška.

Disciplinski sodnik je bil z zgoraj navedenim sklepom vodje tekmovanja obveščen o napaki v zapisniku tekme med ekipama ŠD Marjeta na
Dravskem polju in NK SRojko Dobrovce. (Iz sklepa vodje tekmovanja izhaja, da se na podlagi pojasnil glavnega sodnika in delegata nogometne
tekme 5. kroga v 1. članske ligi MNZ Maribor, med ekipama ŠD Marjeta na Dravskem polju : NK SRojko Dobrovce, v zapisniku o odigranem
srečanju izbriše opomin (rumeni karton) igralcu NK SRojko Dobrovce št. 7. Roku Lubej, saj igralec na omenjenem srečanju ni prejel opomina. Iz
pojasnil glavnega sodnika in delegata je bilo tako ugotovljeno, da je pri usklajevanju med omenjenima prišlo do nesporazuma, saj je na tekmi
opomin prejel igralec št. 7., kluba ŠD Marjeta na Dravskem polju, ki pa je že bil vpisan v zapisnik o odigranem srečanju, tako da opomina ni prejel
igralec št. 7. kluba NK SRojko Dobrovce.)

Zaradi tega se na podlagi 36. čl. DP sklep disciplinskega sodnika odpravi in postopek ustavi

2. Članska liga MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 110/1819

Na podlagi poročila sodnika je bilo ugotovljeno, da ŠD Jakobski dol, 27. 10. 2018, na tekmi v 2. članski ligi MNZ Maribor z NK Gostilna Lobnik
Slivnica ni zagotovil zadostnega števila igralcev, saj so tekmo začeli in odigrali z desetimi igralci.

ŠD Jakobski dol je tako kršil določila 24. člena DP, ker niso izpolnili obveznosti, da bi za tekmo zagotovili zadostno število igralcev. Na podlagi 2.
odstavka 9. čl. DP se jim izreče opozorilo.

2. Članska liga MNZ Maribor_1819, 10. krog

NK Miklavž - NK Radlje, 27.10.2018

Sklep št.: K - 111/1819

Izključeni igralec Vaukman Grega, ŠD Radlje ob Daravi, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego 
zadetka (V 22 minuti je izključeni igralec s prekrškom preprečil nasprotnemu igralcu doseči zadetek.), po 18. členu DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. 
DP, izreče kazen prepovedi nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.
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NK Šentilj - NK Aquasystems Dogoše, 27.10.2018

Sklep št.: K - 112/1819

Izključeni igralec Josifovski Vasil, NK Šentilj, 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.

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 MNZM
Bojan Kitel, l.r.
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