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Maribor , 21.06.2018

Zapisnik disciplinskega sodnika in namestnika disciplinskega sodnika MNZM, 21. 6. 2018

24/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v četrtek, 21. junij 2018, 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 - 215/1718

Po izvedenem disciplinskem postopku se NK Rače, zaradi prekrška slabe organizacije tekme z NK Paloma, saj niso zagotovili vseh potrebnih
ukrepov za zagotovitev varnosti, na prireditvi je bila uporabljena pirotehnika in je prišlo do ogrožanja zdravja ter varnosti udeležencev (NK Rače pri
organizaciji tekme ni zagotovil tri ustrezno označene reditelje, ki bi skrbeli za varnost udeležencev prireditve. Tako je med tekmo nekdo izmed
navijačev na tribuni prižgal baklo in z njo mahal tako, da je ogrozil zdravje ene udeleženke, prav tako pa je zaradi tega prišlo do konfrontacije med
navijači, ki so spremljali tekmo. Na očitno kršitev reditelji, ki bi morali biti ustrezno označeni in usposobljeni, niso reagirali. Po končani tekmi je
eden izmed navijačev NK Rače ponovno uporabljal pirotehniko – prižgano baklo, čeprav je uporaba le te prepovedana, pa tudi v tem primeru
nihče ni reagiral, da bi kršitelj prenehal s kršitvijo. Zaradi opisanih dejanj so obiskovalci, ki so se počutili ogrožene obvestili policijo, ki je
intervenirala na kraju dogodka.), za prekršek po 24. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 100 €.

V postopku je bil NK Rače 15. 6 2018 pozvan, da poda zagovor, vendar le tega NK Rače ni podal.

MNZ Maribor_1. članska liga_1718, 26. krog

NK Rače - Paloma, 02.06.2018

Sklep št.: K - 216/1718

Izključenemu igralcu Rošker Rene, NK Paloma, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška nasilne igre (V 79. minuti je v
borbi za žogo s strani stratal po tleh in pri tem zadel nasprotnega igralca, ki je pred njim prišel do žoge. Po izključitvi je igrišče zapustil takoj. Poslal
pa je pisno izjavo, v kateri je pojasnil, da prekrška ni stroil namerno, da je hotel izbiti žogo in je pred njo stopil nasprotni igralec, zaradi česar je
prišlo do kontakta pri izbijanju žoge. Za prekršek se je tudi opravičil ga obžaloval.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen
prepoved nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah

U7 Najmlajši cicibani 2017/2018

Sklep št.: K - 217/1718

V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 105/1718 se ŠD Radlje ob Dravi zaradi prekrška neupravičenega izostanka s turnirja
najmlajših cicibanov U7, na stadionu Fužinarja, ki je bila delegiran 19. 5. 2018, na podlagi 1. odstavka, 25.d čl. DP izreče denarna kazen v višini
50,00 €.

Sklep št.: K - 218/1718
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V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 108/1718 se NK Dobrovce zaradi prekrška neupravičenega izostanka s turnirja najmlajših
cicibanov U7, v Miklavžu, ki je bila delegira 6. 5. 2018, na podlagi 1. odstavka, 25.d čl. DP izreče denarna kazen v višini 50,00 €.

Sklep št.: K - 219/1718

V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 113/1718 se NK Dogoše zaradi prekrška neupravičenega izostanka s turnirja najmlajših
cicibanov U7, v Rušah, ki je bila delegiran 26. 5. 2018, na podlagi 1. odstavka, 25.d čl. DP izreče denarna kazen v višini 50,00 €.

Sklep št.: K - 220/1718

V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 114/1718 se NK Peca zaradi prekrška neupravičenega izostanka s turnirja najmlajših
cicibanov U7, v Slovenj Gradcu, ki je bila delegiran 27. 5. 2018, na podlagi 1. odstavka, 25.d čl. DP izreče denarna kazen v višini 50,00 €.

MNZ Maribor Veteranska liga_1718

Sklep št.: VET - 21/1718

NK Pohorje : NK Miklavž, 15.6.2018

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. V12/1718 se NK Miklavž zaradi neupravičenega neprihoda na nogometno tekmo 22. kroga v
Veteranski ligi med ekipama NK Pohorje : NK Miklavž, ki je bila delegirana na dan 15.6.2018, na podlagi 3. odstavka 25. d člena DP izreče denarna
kazen 50,00 €.

U11 Starejši cicibani MNZ Maribor - 7:7 - A+B_1718

Sklep št.: K - 221/1718

V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 103/1718 se NK Šentilj zaradi prekrška neupravičenega izostanka s tekme starejših cicibanov
z NK Miklavž, ki je bila delegirana 20. 5. 2018, na podlagi 1. odstavka, 25.d čl. DP izreče denarna kazen v višini 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 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.

Namestnik disciplinskega sodnika MNZM
Boris Toplak, l.r.
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