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Maribor , 02.11.2016

Zapisnik disciplinskega sodnika, 2. 11. 2016

30/2016. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v sreda, 02. november 2016, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

MNZ Maribor - 1.članska liga 16/17

,

Sklep o popravi pomote v sklepu št. K - 43 /1617

NK Peca je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov in en rdeč karton, kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi druge alineje, prvega odstavka,
22. člena DP so dolžni plačati 62,00 € denarne kazni.

Sklep št. K - 48/1516

V povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 46/1617 se ŠD Radvanje zaradi prekrška odstopa od tekmovanja v 1. članski ligi MNZ in veteranski ligi
MNZ Maribor, po 25. čl. DP, v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 300,00 €.

Ob tem se do poplačila finančnih obveznosti v zvezi z že odigranimi tekmami in izrečenimi kaznimi izreče tudi kazen prepovedi igranja tekem pod
okriljem MNZ Maribor, na nogometnem igrišču, ki ga je uporabljal NK Radvanje.

MNZ Maribor - 1.članska liga 16/17, 11. krog

Paloma - Radlje, 29.10.2016

Sklep št. K - 49/1617

Izključen igralec Gorjup Tadej, NK Paloma, 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.

Gostilna Lobnik Slivnica - Cerkvenjak, 29.10.2016

Sklep št. K - 50/1617

Izključen igralec Braček Peter, NK Cerkvenjak, 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.

Duplek - ŠD Marjeta na Dravskem polju, 29.10.2016

Sklep št. K - 51/1617
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Izključen igralec Puklavec Miha, ŠD Merjeta na Dravskem Polju 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.

Mladinska liga MNZ Maribor

,

Sklep št. KM - 19/1617

NK Marles hiše je na tekmi mladine prejel pet rumenih kartonov, kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi prve alineje, drugega odstavka, 22. člena
DP so dolžni plačati 20,00 € denarne kazni

Sklep št. KM - 20/1617

Dravograd - Kungota

NK Kungota ni izpolnil obveznosti v zvezi s tekmo (Na podlagi pravila št. 3 PNI bi morali zagotoviti 11 igralcev - glej zapisnik tekme, kjer je
navedenih samo 10 igralcev in na podlagi Navodil za trenerje in uradne osebe bi morali zagotovili predstavnika ekipe - glej zapisnik tekme, kjer
predstavnik ni naveden.), kar je kršitev 22. člena DP. V skladu z 8. čl. DP se jim izreče opomin.

Sklep št. KM -21 /1617

NK Jurovski dol je na tekmi mladine prejel šest rumenih kartonov, kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi prve alineje, drugega odstavka, 22. člena
DP so dolžni plačati 20,00 € denarne kazni.

Mladinska liga MNZ Maribor, 11. krog

Marles hiše - NŠ Miklavž, 28.10.2016

Sklep št. KM - 22/1617

Izključen igralec Kosednar Žan, NŠ Miklavž, se zaradi ponovljenega prekrška (brezobzirna igra in nešportno vedenje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl.
DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

NK Jurovski Dol - Nk Rače, 29.10.2016

Sklep št. KM - 23/1617

Izključen igralec Vidovič Reich Blaž, NK Rače, se zaradi ponovljenega prekrška (brezobzirna igra in nešportno obnašanje), po 18. čl., v skladu z 8. in
9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi in
zaradi prekrška žalitev ter nešportnega vedenja po izključitvi (Po izključitvi je sodniku pokazal sredinski prst, ga verbalno žalil, se nešportno in
žaljivo vedel do ene izmed mater med publiko, jo zmerajl da je debela cipa ter razbijal), prekešek po 18. čl. DP, v skaldu z 8. in9. čl. DP kaznuje s
prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.

Na podlagi 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepovedi nastopanja na petih (5) zaporednih tekmah.

NK Lenart - NK Paloma, 29.10.2016
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Sklep št. K - 24/1617

Izključen igralec Fišer David, NK, Lenart se zaradi prekrška žalitev in grožnje glavnemu sodniku (V 30. minuti, ko so bili domači v napadalni akciji je
zaradi brezobzirne igre s podplatom domači igralec prejel opomin. Vse skupaj je potekalo v kazenskem prostoru gostov - prekinitev in nudenje
pomoči), ko je domači igralec s številko 5 Fišer David čez celotno igrišče s svoje polovice na glas zavpil in verbalno žalil sodnika. Igralec je bil zaradi
tega izključen in po prejetem kartonu nešportno reagiral. Po koncu tekme se je izključeni igralec prišel opravičit in dodal, da se zaveda da je storil
napako s tem ko je čez celotno igrišče žalil sodnika.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih
tekmah.

Korotan Prevalje - NK Pohorje, 30.10.2016

Sklep št. KM - 25/1617

Izključen igralec Vidovič Timotej, NK Pohorje 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.

Kadetska liga MNZ Maribor U17

,

Sklep št. K_K - 10/1617

Izključen igralec Krajnc Jaka, NK Šentilj, se zaradi prekrška pljuvanja, žalitev in grožnje glavnemu sodniku ter nešportnega vedenja s katerim je
povzročil konfrontacijo, ki je vplivala na red in mir po tekmi (Po končani tekmi je na igrišču dvakrat pljunil sodnika, zaradi česar mu je sodnik
pokazal rdeči karton. Po tem je začel sodnika verbalno žaliti in mu groziti s fizičnim obračunom. Ko je sodnik odšel do svoje garderobe in je šel
mimo gostujoče garderobe, ga je izključeni igralec srečal pred gostujočo garderobo, kjer ga je ponovno pljunil (tretjič). Tudi ob tej priložnosti je
nadaljeval z žaljenjem in s kretnjami nakazoval svojo "superiornost" ter dejal, da naj ga udari, mladoletnika. Provokacije je sodnik ignoriral in želel
oditi do zapisnikarske sobe, ko so starši igralcev nogometnega kluba Kungota to opazili in stopili bližje. Izključeni igralec je še vedno nadaljeval s
kršitvijo in jim žugal, češ kaj bodo oni njemu naredili in jih verbalno žalil ter jim govoril, da naj ga udarijo, če ga upajo, mladoletnika. Nato sta do
njega pristopila dva moška, da bi ga pomirila, eden izmed od teh ga je prijel za vrat in ga tudi po sekundi izpustil (odreagiral na močne provokacije
igralca, intenziteta prijema ni bila močna), drugi pa je le mirno opazoval dogajanje. Vsled navedenega je prišlo do konfrontacije med starši in
trenerjema obeh klubov nakar so poklicali policijo.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za čas dvajset (20)
mesecev, t.j. do 2. 7. 2018.

Pri izreku kazni je bila kot oteževana okoliščina upoštevano dejstvo, da se je izključeni igralec po storjenih hujših prekrških zoper sodnika posebno
drzno obnašal tudi do drugih ljudi in je to vedenje imelo posledice za red in mir po tekmi, zaradi česar je bila na kraj pozvana policija (Splošna
navodila NZS – disciplinska politika organov vodenja tekmovanj NZS v poglavju V.2 takšno vedenje štejejo kot oteževalno okoliščino).

Sklep št. K_K - 11/1617

Miklavž – Korotan Prevalje

NK Korotan Prevalje ni izpolnil obveznosti v zvezi s tekmo (Na podlagi 21. čl. TP bi morali zagotoviti trenerja z ustrezno licenco - glej zapisnik tekme
iz katerega izhaja, da trenerja prijavljenega za tekmo ni bilo na tekmo, na podlagi Navodil za trenerje in uradne osebe bi morali zagotovili
predstavnika ekipe - glej zapisnik tekme, kjer predstavnika navedenega za temo ni bilo na tekmo prav tako pa so prepozno oddali športne
izkaznice zaradi česar se je tekma začela z večjo zamudo), kar so kršitve 25. člena DP. V skladu z 8. čl. DP se jim izreče 80 € kazni.

V skladu s 15. čl. DP se izvršitev kazni odloži pod pogojem, da v času enega (1) leta, t.j. do 1. 11. 2017 ne bodo storili podobnega ali hujšega
prekrška.
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Sklep št. K_K - 12/1617

Miklavž-Korotan Prevalje

NŠ Miklavž ni izpolnil obveznosti v zvezi z organizacijo tekme (Na podlagi 18. čl. TP bi morali zagotoviti osebo za medicinsko pomoč - glej zapisnik
tekme, kjer oseba ni navedena), kar je kršitev 25. člena DP. V skladu z 8. čl. DP se jim izreče opomin.

Zveza sklep št. K-K -6/1617

NK Kovinar Tezno-Šentilj-Mond

V povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 39/1617 in izvedenim disciplinskim postopkom se NK Kovinar Tezno, ker ni izpolnil obveznosti v zvezi s
tekmo kadetov 6. kroga z NŠ Šentilj-Mond (Na podlagi 21. čl. TP bi morali zagotoviti trenerja z ustrezno licenco - glej zapisnik tekme iz katerega
izhaja, da trenerja ni bilo), kar je kršitev 25. člena DP, v skladu z 8. čl. DP izreče opomin.

Zveza sklep št. K_K 8-/1617

V povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 42/1617 in izvedenim disciplinskim postopkom zoper DNŠ Prevalje zaradi prekrška omogočanja igranja
igralca, ki na tekmi ni imel pravice nastopiti se postopek razširi še na več tekem v TL 2016/17 in zoper uradni osebi in sicer trenerja Leskovec Jože
in predstavnika ekipe Hojnik Zdenko tako, da se dne 8. 11. 2016, ob 16.00 uri opravi disciplinska obravnava, v prostorih MNZ Maribor, Engelsova 6,
Maribor na katero se preko DNŠ Prevalje vabi:
trenerja ekipe Leskovec Jože,
predstavnika ekipe Hojnik Zdenko,
igralca, ki ni nastopal Baltič Aleš in zakonitega zastopnika,
igralca, ki je nastopal Delić Maid in zakonitega zastopnika,
vodjo tekmovanja Strelec Iztok.

Vabljeni naj na obravnavo prinesejo dokazila o svojih ugotovitvah oziroma dokazila o svojih trditvah.

Najmlajši cicibani U7 MNZ Maribor

,

Sklep št. NC - 3/1617

Na podlagi 29. čl. DP se v povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 44/1617 se uvede disciplinski postopek zoper NK Kovinar Tezno, zaradi suma
storitve prekrška po 25. čl. DP, ker se ekipa U7 ni udeležila delegiranega turnirja v soboto 23. 10. 2016, ob 10. uri v Šentilju.

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

MNZ Maribor 2. članska liga

,

Sklep št. KČ - 24/1617

Fram-Rače
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NK Fram ni izpolnil obveznosti v zvezi z organizacijo tekme (Na podlagi 18. čl. TP bi morali zagotoviti osebo za medicinsko pomoč - glej zapisnik
tekme, kjer oseba ni navedena), kar je kršitev 25. člena DP. V skladu z 8. čl. DP se jim izreče opomin.

Sklep št. KČ - 25/1617

AJM Kungota – Dogoše

NK Dogoše ni izpolnil obveznosti v zvezi s tekmo (Na podlagi 21. čl. TP bi morali zagotoviti trenerja z ustrezno licenco - glej zapisnik tekme iz
katerega izhaja, da trenerja prijavljenega za tekmo ni bilo), kar je kršitev 25. člena DP. V skladu z 8. čl. DP se jim izreče opomin

Sklep št. KČ - 26/1617

NŠ ROHO Starše

NŠ ROHO ni izpolnil obveznosti v zvezi s tekmo (Na podlagi 18. čl. TP bi morali zagotoviti osebo za medicinsko pomoč - glej zapisnik tekme, kjer
oseba ni navedena in na podlagi 19. čl. TP bi morali zagotovili osebo za varnost - glej zapisnik tekme, kjer vodja varnosti ni naveden.), kar je kršitev
25. člena DP. V skladu z 8. čl. DP se jim izreče opomin

Sklep št. KČ - 27/1617

Odstranjena uradna oseba Štangler Danilo, NŠ ROHO, ki je bil na tekmi v vlogi predstavnika ekipe, se zaradi žaljivega vedenja so sodnice (V 85.
minuti tekme je protestiral zoper odločitev sodnice in žaljivo komentiral njene odločitve, zaradi česar je bil odstranjen s tehničnega prostora. Pri
zapuščanju prostora je pljuval po tleh in nadaljeval z žaljenjem. Za ograjenim delom igrišča je nadaljeval z žalitvami, ki so temeljile na izražanju
spolnega nadlegovanja.), po 24. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na petih (5)
zaporednih tekmah.

Sklep št. KČ - 28/1617

Prepolje – Jakob

FC Prepolje ni izpolnil obveznosti v zvezi z organizacijo tekme (Na podlagi 18. čl. TP bi morali zagotoviti osebo za medicinsko pomoč - glej zapisnik
tekme, kjer oseba ni navedena), kar je kršitev 25. člena DP. V skladu z 8. čl. DP se jim izreče opomin.

MNZ Maribor Starejši dečki U-15 1

,

Sklep št. K - STD - 7/1617

Maribor – NŠ M. Šuler

V povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 43/1617 se NŠ Marko Šuler zaradi prekrška neupravičenega izostanka s tekme 6. kroga starejših dečkov
U15, z ekipo NŠ Maribor, po 25. čl. DP, v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 100,00 €.
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Pri izreku kazni je bilo upoštevano pojasnilo NŠ Marko Šuler, da jih ne bo na tekmo

Zveza sklep št. K_STD - 5/1617

NK Kovinar Tezno - NK Limbuš Radvanje

V povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 38/1617 in izvedenim disciplinskim postopkom se NK Kovinar Tezno, ker ni izpolnil obveznosti v zvezi s
tekmo starejših dečkov 6. kroga z NK Limbuš (Na podlagi 21. čl. TP bi morali zagotoviti trenerja z ustrezno licenco - glej zapisnik tekme iz katerega
izhaja, da trenerja ni bilo), kar je kršitev 25. člena DP, v skladu z 8. čl. DP izreče opomin.

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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