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Maribor , 04.10.2018

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZM, 04. 10. 2018

35/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v četrtek, 04. oktober 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

U11 MNZ Maribor

Sklep št.: K - 63/1819

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. VT – 10/1819 in ugotovitve , da je NK Paloma z ekipo starejših cicibanov U11, zaradi
pomanjkanja igralcev odstopil od tekmovanja, kar je prekršek po 24. čl. DP, se NK Paloma v skladu s 25e (1) čl. DP izreče denarna kazen 75,00 €.

Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost s sklepom št. 140/1718 za istovrstni prekršek.

Mlajši cicibani U9 MNZ Maribor

Sklep št.: K - 64/1819

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. VT – 7/1819 in ugotovitve, da je ŠD Slivnica z ekipo mlajših cicibanov U9, zaradi pomanjkanja
igralcev odstopilo od tekmovanja, kar je prekršek po 24. čl. DP, se ŠD Slivnica v skladu s 25e (1) čl. DP izreče denarna kazen 50,00 €.

1. Članska liga MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 65/1819

Ekipa NK S Rojko Dobrovce je na članski tekmi z NK Duplek, v 7. krogu, 1. članske lige MNZ Maribor, prejela sedem rumenih kartonov. Zaradi
dosežene vsote petih rumenih kartonov je NK Dobrovce, za vsak prejeti rumeni karton, na podlagi 1. alineje, 1. odstavka 22. člena DP, dolžan
plačati 10.00 €, torej skupaj 70,00 €.

Sklep št. K - 66/1819

Po izvedenem disciplinskem postopku se odstranjena uradna oseba Škerget Sebastjan, NK Cerkvenjak, ki je bil na tekmi v vlogi predstavnika ekipe,
zaradi prekrškov žaljivega komentiranja sodniških odločitev in nešportnega vedenja ob zapuščanju igrišča do sodnika (Kaznovani je med tekmo
žaljivo komentiral sodniške, zaradi česar ga je sodnik opozoril. Ker je s kršitvijo nadaljeval ga je sodnik odstranil s tehničnega prostora. Med
zapuščanjem igrišča je z nešportnim vedenjem nadaljeval), po 23. čl., v skladu z 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in uradnega
tehničnega prostora na (2) dveh zaporednih tekmah.

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika, kaznovani pa kljub pozivu zagovora ni podal. Suspenz se šteje v čas prestajanja kazni.
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Sklep št. K - 67/1819

Po izvedenem disciplinskem postopku se odstranjena uradna oseba Kopše Borut, NK Rošnja Loka, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja, zaradi
prekrškov žaljivega komentiranja sodniških odločitev in žaljivega vedenja ob zapuščanju igrišča do sodnika (Kaznovani je med tekmo žaljivo
komentiral sodniške, zaradi česar ga je sodnik opozoril. Ker je s kršitvijo nadaljeval ga je sodnik odstranil s tehničnega prostora. Med zapuščanjem
igrišča je z žaljivim vedenjem nadaljeval), po 23. čl., v skladu z 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in uradnega tehničnega
prostora na (2) dveh zaporednih tekmah.

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in zagovor kaznovanega iz katerega izhaja, da se opravičuje za dejanje ter ga obžaluje.
Suspenz se šteje v čas prestajanja kazni.

Sklep št. K - 68/1819

Po izvedenem disciplinskem postopku se odstranjena uradna oseba Ornik Iztok, NK Marjeta na Dravskem polju, ki je bil na tekmi v vlogi
predstavnika ekipe, zaradi prekrškov protestiranja, žalitev, groženj in rahlega udarjanja po roki sodnika (Kaznovani je med tekmo večkrat
protestiral in ugovarjal zoper sodniške odločitve, zaradi česa ga je glavni sodnik odstranil s tehničnega prostora. Po odstranitvi je reagiral zelo
burno in začel žaliti sodnike ter jim groziti. Med tem je pristopil do pomočnika sodnika in ga z dlanjo rahlo udaril po roki. Med zapuščanjem igrišča
je z žaljivim vedenjem in grožnjami nadaljeval.), po 23. čl., v skladu z 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in uradnega tehničnega
prostora, za čas devet (9) mesecev, t. j. do 16. 6. 2019.

Pri izreku kazni so bila upoštevana poročila sodnikov, poročilo delegata in zagovor kaznovanega iz katerega izhaja, da se opravičuje za dejanje ter
ga obžaluje.

Sklep št. K - 69/1819

Odstranjena uradna oseba Smodič Branko, NK Dobrovce, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja ekipe, zaradi prekrškov ponavljanja protestiranja zoper
sodniške odločitve, verbalnih žalitev sodnikov in nešportnega odhoda z igrišča (Kaznovani je med tekmo večkrat komentiral sojenje, na kar ga je
opozoril sodnik. V 94. minuti pa je glasno verbalno žalil sodnike, zaradi česar ga je sodnik odstranil s tehničnega prostora. Kaznovani najprej ni
hotel zapustiti ograjenega dela igrišča, šele po drugem posredovanju sodnika je zapustil ograjen del igrišča.), po 23. čl., v skladu z 9. čl. DP kaznuje
s prepovedjo dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na treh (3) zaporednih tekmah.

1. Članska liga MNZ Maribor_1819, 7. krog

ŠD Marjeta na Dravskem polju - NK Brunšvik, 29.09.2018

Sklep št.: K - 70/1819

Izključen igralec Žagar Vojko, ŠD Marjeta na Dravskem polju, se zaradi direktne izključitve z rdečim kartonom (prekršek v čisti situaciji za dosego
zadetka), po 18. čl., vskladu z 9., 10. in 19. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

2. Članska liga MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 71/1819

Iz poročila sodnika tekme je bilo ugotovljeno, da ekipa NK Dogoše, na članski tekmi z NK Slivnica ni zagotovila trenerja z ustrezno licenco za
vodenje ekipe na tekmi. NK Dogoše 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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Pri tem je bilo upoštevano pojasnilo, da je tekmo vodil pomočnik trenerja z ustrezno licenco.

2. Članska liga MNZ Maribor_1819, 6. krog

NK gostilna Lobnik Slivnica - NK Aquasystems Dogoše, 29.09.2018

Sklep št.: K - 72/1819

Izključen igralec Lazić David, NK Dogoše, se zaradi direktne izključitve z rdečim kartonom (prekršek v čisti situaciji za dosego zadetka), po 18. čl., v
skladu z 9., 10. in 19. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

U19 Mladinska liga MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 73/1819

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. VT – 12/1819 in ugotovitve, da je ŠD Sv. Jurij Jurovski dol z ekipo mladine U19, 16. 9. 2018
neupravičeno izostal s tekme z NK Malečnik, zaradi pomanjkanja igralcev, kar je prekršek po 24. čl. DP, se ŠD Sv. Jurij v skladu s 25d (2) čl. DP izreče
denarna kazen 150,00 €.

Sklep št.: K - 74/1819

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. VT – 19/1819 in ugotovitve , da je ŠD Sv. Jurij Jurovski dol z ekipo mladine U19, zaradi
pomanjkanja igralcev odstopilo od tekmovanja, kar je prekršek po 24. čl. DP, se ŠD Sv. Jurij v skladu s 25e (3) čl. DP izreče denarna kazen 150,00 €.

Sklep št.: K - 75/1819

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. VT – 21/1819 in ugotovitve, da je NK Pobrežje z ekipo mladine U19, 23. 9. 2018
neupravičeno izostal s tekme z NK Pohorje, zaradi pomanjkanja igralcev, kar je prekršek po 24. čl. DP, se NK Pobrežje v skladu s 25d (2) čl. DP
izreče denarna kazen 150,00 €.

Članski pokal MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 76/1819

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. VT – 5/1819 in ugotovitve , da je NK Lenart z ekipo članov, 12.9. 2018 neupravičeno izostal s
pokalne tekme z NK TAB Akumulator, kar je prekršek po 24. čl. DP, se NK Lenart v skladu s 25d (3) čl. DP izreče denarna kazen 300,00 €.

Sklep št.: K - 77/1819

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. VT – 22/1819 in ugotovitve da je NK Brunšvik s člansko ekipo, 24. 9. 2018 neupravičeno
izostal s tekme z NK Fužinar, zaradi pomanjkanja igralcev, kar je prekršek po 24. čl. DP, se ŠD Brunšvik v skladu s 25d (3) čl. DP izreče denarna
kazen 300,00 €.
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U15 2. liga - Starejši dečki MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 78/1819

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. VT – 13/1819 in ugotovitve, da je NK Pobrežje z ekipo starejših dečkov U15 2. skupina, v 3.
krogu neupravičeno izostal s tekme z NK Maribor, zaradi pomanjkanja igralcev, kar je prekršek po 24. čl. DP, se NK Pobrežje v skladu s 25d (2) čl.
DP izreče denarna kazen 150,00 €.

NK DOBRODEJ DOBROVCE - FUŽINAR (3. krog), 27.09.2018, U15 2. liga - Starejši dečki MNZ Maribor_1819

Sklep št. K - 79/1819

Odstranjena uradna oseba Pipenbaher Nejc, NK Dobrovce, ki je bil na tekmi v vlogi predstavnika ekipe, zaradi prekrškov ponavljanja protestiranja
(Kaznovani je večkrat protestiral zoper sodniške odločitve.), po 23. čl., v skladu z 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in uradnega
tehničnega prostora na eni (1) zaporedni tekmi.

U13 2. skupina Mlajši dečki - 9:9 - MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 80/1819

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. VT – 4/1819 in ugotovitve, da je NK Paloma z ekipo mlajših dečkov U13, 9. 9. 2018
neupravičeno izostal s tekme z NK Peca, zaradi pomanjkanja igralcev, kar je prekršek po 24. čl. DP, se NK Paloma v skladu s 25d (1) čl. DP izreče
denarna kazen 50,00 €.

U11 2. skupina - Starejši cicibani - 7 : 7 - MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 81/1819

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj in poročila o tekmi je bilo ugotovljeno, da je ekipa ŠD Biosad Jakob, starejših cicibani U11 2.
skupina, neupravičeno prekinila tekmo, z ekipo NK Jurovski dol, prav tako pa niso zagotovili trenerja u ustrezno licenco, kar je prekršek po 24.
člena DP, se ŠD Jakobski dol v skladu s 25c (1) čl. DP izreče denarna kazen 50,00 €.

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR za vse pritožbe in nakazana na TRR MNZ Maribor, št. SI 56 6100 0000 8794 367 . Zoper izrečene
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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