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Maribor , 04.04.2019

Zapisnik

6/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v četrtek, 04. 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 - 156/1819

Odstranjeno uradno osebno Špindler Bogomir, NK Pekre Limbuš, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja ekipe se zaradi nešportnega in žaljivega
komentiranja sodniške odločitve, zaradi česar ga je sodnik odstranil s tehničnega prostora za prekršek po 23. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP izreče
kazen prepoved dostopa do uradnega tehničnega prostora ali garderob na dveh (2) zaporednih tekmah

Sklep št.: K - 157/1819

Odstranjeno uradno osebno Šerdoner Zdravko, NK Starše, ki je bil na tekmi v vlogi predstavnika ekipe, zaradi žaljivega komentiranja sodniške
odločitve in protestiranja zoper odlčitev sodnika tako, da je žogo brcnil proti sodniku, zaradi česar ga je sodnik odstranil s tehničnega prostora, za
prekršek po 23. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP izreče kazen prepoved dostopa do uradnega tehničnega prostora ali garderob na treh (3) zaporednih
tekmah.

Sklep št.: K - 158/1819

Odstranjeno uradno osebno Boh Uroš, NK Rošnja - Loka, ki je bil na tekmi v vlogi maserja ekipe, zaradi nedovoljenega vstopa v igrišče in žaljivega
protestiranja zoper odlčitev sodnika, zaradi česar ga je sodnik odstranil s tehničnega prostora, za prekršek po 23. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP izreče
kazen prepoved dostopa do uradnega tehničnega prostora ali garderob na dveh (2) zaporednih tekmah.

Sklep št.: K - 159/1819

Ekipa NK Peca je na članski tekmi z NK TAB Akumulator, v 16. krogu, 1. članske lige MNZ Maribor, prejela pet rumenih kartonov. Zaradi dosežene
vsote petih rumenih kartonov je NK Peca, za vsak prejeti rumeni karton, na podlagi 1. alineje, 1. odstavka 22. člena DP, dolžan plačati 10.00 €, torej
skupaj 50,00 €.

Sklep št.: K - 160/1819

Ekipa NK Starše je na članski tekmi s ŠD Marjeta na Dravskem polju, v 16. krogu, 1. članske lige MNZ Maribor, prejela pet rumenih kartonov in en
rdeč karton. Zaradi dosežene vsote petih rumenih kartonov in rdečega kartona, ki je posledica dveh rumenih kartonov, je ŠD Starše, za vsak
prejeti rumeni karton, na podlagi 1. alineje, 1. odstavka 22. člena DP, dolžan plačati 10.00 € in za rdeči karton na podlagi 2. alineje 1. odstavka 22.
čl. DP, dolžan plačati 25 €, torej skupaj 75,00 €.

1. Članska liga MNZ Maribor_1819, 17. krog



Stran 2 od 3

NK Asfalterstvo Brus Malečnik - Marles hiše, 30.03.2019

Sklep št.: K - 161/1819

Izključeni igralec Dobaj Aljaž, NK Limbuš Pekre, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška verbalne žalitve sodnika (V 79.
minuti je verbalno žalil sodnika. Za dejanje se je po izključitvi opravičil sodniku - izhaja in poročila sodnika.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19.
čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

Višina kazni je bila določena v skladu s I. poglavjem, točko E.3. in 3. točko IV. poglavja, Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja
lig NZS.

NK AjDAS LENART - NK Starše, 30.03.2019

Sklep št.: K - 162/1819

Izključeni igralec Klajderič Luka, ŠD Starše, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška verbalne žalitve in grožnje sodniku
ter posebno nasilnega obnašanja (V 75. minuti je grobo verbalno žalil sodnika in mu grozil s fizičnim obračunavanjem. Ob izključitvi je izrekel še
nekaj žaljivk in med zapuščanjem igrišča močno udaril v prostor, kjer so se nahajali igralci nasprotne ekipe.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19.
čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.

Višina kazni je bila določena v skladu s I. poglavjem, točko E.3. in 2. točko V. poglavja, Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja
lig NZS.

NK Rače - NK SRojko Dobrovce, 30.03.2019

Sklep št.: K - /1819

Izključeni igralec Dvoršak Špehar Primož, NK Rače, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego
zadetka (V 90. 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.

NK Duplek - NK Korotan Prevalje, 31.03.2019

Sklep št.: K - 164/1819

Izključeni igralec Ademovič Primož, NK Duplek, 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.

2. Članska liga MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 165/1819

V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 54/1819 se ŠD Zlatoličje zaradi prekrška odstopa od tekmovanja v drugi ligi MNZ Maribor s
člansko ekipo, kar je prekršek po 24. čl. DP, se na podlagi 4. odst. 25e čl. DP izreče denarna kazen 200,00 €.

Pri izreku kazni je bilo upoštevano pojasnilo ŠD Zlatoličje 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 številka 
igralcev za nastopanje v ligi MNZ. Zaradi tega dejstva, se v skladu s 16. čl DP izvršitev denarne kazni 200,00 € odloži za čas enega leta, t.j. do 4. 4.
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2020, če v tem času ne bodo storili podobnega ali težjega prekrška.

2. Članska liga MNZ Maribor_1819, 15. krog

NK Radlje - NK Šentilj, 30.03.2019

Sklep št.: K - 166/1819

Izključeni igralec Korbar Aleš, ŠD Radlje ob Dravi, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška verbalne žalitve sodnika (V 69.
minuti je verbalno žalil sodnika. Za dejanje se je po tekmi opravičil sodniku in dejanje obžaloval - izhaja in poročila sodnika.), po 18. čl. DP, na
podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

Višina kazni je bila določena v skladu s I. poglavjem, točko E.3. in 3. točko IV. poglavja, Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja
lig NZS.

U19 Mladinska liga MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 167/1819

V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 53/1819 se NK Tezno Maribor zaradi prekrška odstopa od tekmovanja v ligi MNZ Maribor z
mladinsko ekipo U 19, kar je prekršek po 24. čl. DP, se na podlagi 3. odst. 25e čl. DP izreče denarna kazen 150,00 €.

Pri izreku kazni je bilo upoštevano pojasnilo NK Tezno Maribor 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 številka
igralcev za nastopanje v ligi MNZ. Zaradi tega dejstva, se v skladu s 16. čl DP izvršitev denarne kazni 150,00 € odloži za čas enega leta, t.j. do 4. 4.
2020, če v tem času ne bodo storili podobnega ali težjega prekrška.

U13 Mlajši dečki - 11:11 - MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 168/1819

V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 56/1819 se NK Dobrovce zaradi prekrška odstopa od tekmovanja v ligi MNZ Maribor z ekipo
U-13, kar je prekršek po 24. čl. DP, se na podlagi 2. odst. 25e čl. DP izreče denarna kazen 100,00 €.

Pri izreku kazni je bilo upoštevano pojasnilo NK Dobrovce 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 številka
igralcev za nastopanje v ligi MNZ. Zaradi tega dejstva, se v skladu s 16. čl DP izvršitev denarne kazni 100,00 € odloži za čas enega leta, t.j. do 4. 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
izrečenedisciplinskevkazni 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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