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Maribor , 12.10.2016

Zapisnik

26/2016. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v sreda, 12. oktober 2016, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPI

MNZ Maribor - 1.članska liga 16/17

,

Zveza sklep št. K - 18/1617

V povezavi s sklepom DS in izvedenim disciplinskim postopkom se ŠD Marjeta na Dravskem polju zaradi prekrška neizpolnitve obveznosti na
tekmi (Klub ni zagotovil trenerja in predstavnika ekipe), po 25. čl. DP, na podlagi 8. čl. DP izreče opomin.

Klub v postopku kljub pozivu disciplinskega sodnika ni podal zagovora.

Sklep št. K - 37/1617

NK Duplek je na tekmi članov prejel dva rdeča kartona, kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi tretje alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni
plačati 62,00 € denarne kazni.

Sklep št. K - 38/1617

NK Radvanje je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov, kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi prve alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so
dolžni plačati 41,00 € denarne kazni.

MNZ Maribor - 1.članska liga 16/17, 8. krog

Duplek - Marles hiše, 08.10.2016

Sklep št. K - 39/1617

Izključen igralec Rihtarič David, NK Duplek, se zaradi ponovljenega prekrška (dvakrat brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Sklep št. K - 40/1617

Izključen igralec Dobaja Marko, NK Duplek, se zaradi ponovljenega prekrška (dvakrat ugovarjanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.
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ŠD Marjeta na Dravskem polju - ENERGOTIM Miklavž, 09.10.2016

Sklep št. K - 41/1617

Izključen igralec Glavica Jan, NK Marjeta, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego zadetka (V 82. minuti je s prekrškom preprečil zadetek.), po
18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP se kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Mladinska liga MNZ Maribor

,

Zveza sklep št. KM - 7/16/17

V povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 35/1617 in izvedenim disciplinskim postopkom se igralca Embreuš Matica, zaradi prekrška nastopanja
za ekipo Marles hiše, ko ni imel pravice nastopiti (Igralec je od 7. 8. 2013 registriran in tudi nastopa za ekipo USV Mettersdorf v Republiki Avstriji in
ekipo Marles hiše, kar je v nasprotju s PRSI), po 18. čl. DP, na podlagi 8. in 9. čl. DP izreče kazen prepovedi nastopanja za dobo enega (1) leta in šest
(6) mesecev, t. j. do 11. 4. 2018.

Igralec v postopku kljub pozivu disciplinskega sodnika ni podal zagovora.

O izrečeni kazni se obvesti Avstrijsko nogometno zvezo.

Kadetska liga MNZ Maribor U17

,

Sklep št. K_K - 6/1617

Na podlagi 29. čl. DP se v povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 39/1617 uvede disciplinski postopek zoper NK Kovinar Tezno, zaradi suma
storitve prekrška po 25. čl. DP, ker na tekmi kadetov, 6. krog, z NŠ Šentilj-Mond niso zagotovili trenerja z ustrezno licenco.

Prijavljeni klub ima v skladu z DP pravico v roku 3 dni posredovati pisno izjavo.

Kadetska liga MNZ Maribor U17, 7. krog

Korotan Prevalje - NŠ Šentilj-Mond, 08.10.2016

Sklep št. K_K - 7/1617

Izključen igralec Sendič Denis, NK Šentilj, se zaradi ponovljenega prekrška (brezobzirna igra in vlečenje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje
s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Najmlajši cicibani U7 MNZ Maribor

,

Zveza sklep št. NC-2/1617
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V povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 31/1617 in izvedenim disciplinskim postopkom se NK Šentilj zaradi neupravičenega izostanka na
turnirju 11. 9. 2016 v Sladkem vrhu in 24. 9. 2016 na Teznem v Mariboru, po 25. čl. DP, v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 85,00 €.

Pri izreku kazni je bilo upoštevano pojasnilo kluba v postopku (bolezen in obvestilo, da jih ne bo na turnir).

Glede na okoliščine primera se v skladu s 15. čl. DP izvršitev denarne kazni odloži do 11. 10. 2017, pod pogojem, da kaznovani klub v tem času ne
bo ponovil, storil podobnega ali težjega prekrška. Pri izreku kazni je bilo upoštevano pojasnilo kluba in opravičilo kluba.

MNZ Maribor 2. članska liga

,

Zveza sklep št. KČ -11/1617

V povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 32/1617 in izvedenim disciplinskim postopkom se ŠD Starše zaradi igranja igralca Klajderič Luka na treh
tekmah članske ekipe, ko ni imel pravice nastopa (24. 8. 2017, MNZ MB, 1. krog, pokal, Starše-Koroška Dravograd, 10. 9. 2016, MNZ MB, 3. krog, 2.
čl. liga, Starše-AquaSystems Dogoše in 17. 9. 2016, MNZ MB, 4. krog, 2. čl. liga, Rače-Starše), po 25. čl. DP, v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno
kaznijo 100,00 € in določitvijo rezultata po uradni dolžnosti.

Za tekmo Starše-AquaSystems Dogoše se določi rezultat 0:3 za AquaSystems Dogoše.

Glede na okoliščine primera se v skladu s 15. čl. DP izvršitev denarne kazni odloži do 11. 10. 2017, pod pogojem, da kaznovani klub v tem času ne
bo ponovil, storil podobnega ali težjega prekrška. Pri izreku kazni je bilo upoštevano pojasnilo kluba in opravičilo osebe, ki je v klubu odgovorna za
administrativne zadeve.

V povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 32/1617 in izvedenim disciplinskim postopkom se uradno osebo, Grbavac Tomislav, ki je bil na tekmah
ŠD Starše v vlogi trenerja, zaradi prekrška omogočanja igranja igralca Klajderič Luka na treh tekmah članske ekipe, ko ni imel pravice nastopa, kar
je vplivalo na integriteto tekme in tekmovanja pod okriljem MNZ Maribor, (24. 8. 2017, MNZ MB, 1. krog, pokal, Starše-Koroška Dravograd, 10. 9.
2016, MNZ MB, 3. krog, 2. čl. liga, Starše-AquaSystems Dogoše in 17. 9. 2016, MNZ MB, 4. krog, 2. čl. liga, Rače-Starše), po 24. čl. DP, v skladu z 8. čl.
DP kaznuje z opominom.

Pri izreku kazni je bilo upoštevano pojasnilo kluba in opravičilo osebe, ki je v klubu odgovorna za administrativne zadeve.

V povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 32/1617 in izvedenim disciplinskim postopkom se uradno osebo, Šerdoner Janko, ki je bil na tekmah ŠD
Starše v vlogi predstavnika ekipe, zaradi prekrška omogočanja igranja igralca Klajderič Luka na dveh tekmah članske ekipe, ko ni imel pravice
nastopa, kar je vplivalo na integriteto tekme in tekmovanja pod okriljem MNZ Maribor, (24. 8. 2017, MNZ MB, 1. krog, pokal, Starše-Koroška
Dravograd in 10. 9. 2016, MNZ MB, 3. krog, 2. čl. liga, Starše-AquaSystems Dogoše), po 24. čl. DP, v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom.

Pri izreku kazni je bilo upoštevano pojasnilo kluba in opravičilo osebe, ki je v klubu odgovorna za administrativne zadeve.

V povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 32/1617 in izvedenim disciplinskim postopkom se uradno osebo, Šerdoner Zdravko, ki je bil na tekmi
ŠD Starše v vlogi predstavnika ekipe, zaradi prekrška omogočanja igranja igralca Klajderič Luka na tekmi članske ekipe, ko ni imel pravice nastopa,
kar je vplivalo na integriteto tekme in tekmovanja pod okriljem MNZ Maribor, (17. 9. 2016, MNZ MB, 4. krog, 2. čl. liga, Rače-Starše), po 24. čl. DP, v
skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom.

Pri izreku kazni je bilo upoštevano pojasnilo kluba in opravičilo osebe, ki je v klubu odgovorna za administrativne zadeve.

Zveza sklep št. KČ - 12/1617

V povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 34. in 37/1617 in izvedenim disciplinskim postopkom se NK Železničar Maribor, zaradi prekrška
neizpolnitve obveznosti v zvezi s tekmami (Na tekmah od 1. do 6. kroga 2. čl. lige MNZ Maribor niso zagotovili trenerja z ustrezno licenco.), po 25.
čl. DP, na podlagi 8. čl. DP izreče denarna kazen 100 €.
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Klub v postopku kljub pozivu disciplinskega sodnika ni podal zagovora

Sklep št. KČ - 15/1617

NK Jurovski dol se zaradi prekrška neizpolnitve obveznosti glede organizacije tekme (Za tekmo niso zagotovili osebe za prvo pomoč in
predstavnika ekipe.), kar je prekršek po 25. čl. DP, na podlagi 8. čl. DP izreče opomin.

MNZ Maribor 2. članska liga, 7. krog

Železničar MB - Fram, 08.10.2016

Sklep št. KČ - 16 /1617

Izključen igralec Gajić Goran, NK Železničar MB, se zaradi ponovljenega prekrška (dvakrat ugovarjanje in nešporten odhod z igrišča), po 18. čl., v
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

Starše - FC Prepolje, 08.10.2016

Sklep št. KČ - 17 /1617

Izključen igralec Klasinc Žan, FC Prepolje, se zaradi ponovljenega prekrška (ugovarjanje in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

MNZ Maribor Starejši dečki U-15 1

,

Sklep št. K_STD - 5/1617

Na podlagi 29. čl. DP se v povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 38/1617 uvede disciplinski postopek zoper NK Kovinar Tezno, zaradi suma
storitve prekrška po 25. čl. DP, ker na tekmi starejših dečkov-1, U-15, 6. krog, z NK Limbuš Radvanje niso zagotovili trenerja z ustrezno licenco.

Prijavljeni klub ima v skladu z DP pravico v roku 3 dni posredovati pisno izjavo.

MNZ Maribor Starejši dečki U-15 1, 7. krog

Malečnik 1 - Miklavž 1, 08.10.2016

Sklep št. K_STD - 6/1617

Izključen igralec Dvoršak Gal, NK Malečnik, se zaradi ponovljenega prekrška (ugovarjanje in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

MNZ Maribor Starejši dečki U-15 2
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,

Zveza sklep št. K_STD - 3/1617

V povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 33/1617 in izvedenim disciplinskim postopkom se NK Pobrežje in NK Brunšvik zaradi prekrška
neizpolnitve obveznosti pri organizaciji tekme (NK Pobrežje in NK Brunšvik sta sklenila dogovor tako, da sta spremenila datum igranja tekme, pri
tem pa nista ravnala v skladu z navodili VT in Tekmovalnim pravilnikom – nista obvestila VT, ki je pristojen za delegiranje tekem in spremembe v
tekmovalnem koledarju.), kar je prekršek po 25. čl. DP, se na podlagi 8. čl. DP izreče opomin.

Disciplinski postopek se v delu, ki se nanaša na igralce in druge uradne osebe, ki naj bi isti dan igrali oziroma omogočili igranje igralcev na dveh
tekmah, USTAVI.

MNZ Maribor Starejši dečki U-15 2, 7. krog

Jakobski dol - Akumulator, 08.10.2016

Sklep št. K_STD - 7 /1617

Izključen igralec Krajnc Mihael, NK Jakobsli dol, se zaradi ponovljenega prekrška (dvakrat spotikanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

MNZ Maribor Mlajši dečki U13 3

,

Zveza sklep št. MLD - 2/1617

V povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 29/1617 in izvedenim disciplinskim postopkom se ŠD Slivnica, zaradi prekrška neizpolnitve obveznosti v
zvezi s tekmo (Za tekmo 1. kroga U13-3 niso dostavili športnih izkaznic.), po 25. čl. DP, na podlagi 8. čl. DP izreče opomin.

Klub v postopku kljub pozivu disciplinskega sodnika ni podal zagovora.

Zveza sklep št. MLD - 4/1617

V povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 36/1617 in izvedenim disciplinskim postopkom se NK Rače, zaradi prekrška neizpolnitve obveznosti v
zvezi s tekmami (Na tekmi z NK Cerkvenjak niso zagotovili trenerja z ustrezno licenco.), po 25. čl. DP, na podlagi 8. čl. DP izreče opomin.

Klub v postopku kljub pozivu disciplinskega sodnika ni podal zagovora.

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR za vse pritožbe in nakazana na TRR MNZ Maribor, št. 0451 5000 0616 361. 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
Bojan Kitel, l.r.
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