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Maribor , 23.11.2016

Zapisnik disciplinskega sodnika, 23. 11. 2016

33/2016. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v sreda, 23. 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 št. K - 53/1617

Na podlagi 29. čl. DP se po pisni prijavi vodje tekmovanja, ki jo je disciplinski sodnik prejel 10. 11. 2016, uvede disciplinski postopek zoper uradno
osebo, Tomaž Rojs, predsednik ŠD Radvanje, ki je v e-poštnem sporočilu 9. 11. 2016, poslanem ob 23.30 na več naslovnikov, na žaljiv način pisal o
vodji tekmovanja MNZ Maribor. S tem obstaja suma storitve prekrška po 24. čl. DP, da je žalil uradno osebo MNZ Maribor.

Prijavljeni ima v skladu z DP pravico v roku 3 dni posredovati pisno izjavo. E-sporočilo z 9. 11. 2016 je v prilogi.

Sklep št. K - 54/1617

Odstranjena uradna oseba Šket Gorazd, NK Cerkvenjak, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja, se zaradi prekrška protestiranja (ob polčasu je glasno
protestiral zoper sodniške odločitve, zaradi česar mu je sodnik prepovedal nadaljevanje vodenja ekipe v tehničnem prostoru), po 24. čl., v skladu z
9. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na eni (1) zaporedni tekmi.

Sklep št. K - 55/1617

NK Cerkvenjak 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.

MNZ Maribor - 1.članska liga 16/17, 14. krog

Marles hiše - Cerkvenjak, 19.11.2016

Sklep št. K - 56/1617

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

Sklep št. K - 57/1617

Izključen igralec Žmavc Damjan, NK Cerkvenjak, se zaradi ponovljenega prekrška (brezobzirna igra in 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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Mladinska liga MNZ Maribor

,

Sklep št. KM - 28/1617

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj številka 51/1617, se NK Cerkvenjak zaradi prekrška neupravičenega izostanka s tekme
(Neupravičeno so izostali s tekme mladine, 12. krog, 6. 11. 2016 z NK Pohorje v Rušah. Odpoved udeležbe na tekmi so sporočili pravočasno.), po
25. čl. DP, na podlagi 8. čl. DP izreče denarna 150,00 €.

Kadetska liga MNZ Maribor U17

,

ZVEZA K_K 8/1617

V povezavi s sklepom, navedenim pod zvezo, je bil uveden disciplinski postopek zoper DNŠ Prevalje, ki naj bi na posameznih tekmah ekipe
kadetov Korotan Prevalje, v TL 2016/17 nastopala z igralcem, ki ni imel pravice nastopiti. V nadaljevanju je bil postopek razširjen še na uradne
osebe DNŠ Prevalje Hojnik Zdenko – predstavnik ekipe in Jože Leskovec – trener ter igralca Delić Maid.

1. DNŠ Prevalje je na tekmah nastopil z igralcem Delić Maid, ki na tekmi ni imel pravice nastopiti, kar je prekršek (odgovornost za ravnanje svojih
uradnih oseb), po 12. alineji, prvega odstavka 25. člena DP - igranja igralca, ki ni imel pravice nastopa, v skladu z 8. čl. DP izreka denarna kazen
(dvesto) 200,00 €.

ZVEZA K_K 8/1617

2. Uradni osebi Zdenko Hojnik, DNŠ Prevalje, ki je bil na tekmah 1. (28. 8. 2016), 5. (24. 9. 2016), in 8. (15.10. 2016), kroga tekmovanja v
tekmovalnem letu 2016/2017 v vlogi predstavnika kluba, se zaradi prekrška neetičnega vedenja, ki je vplivalo na integriteto tekme oziroma
tekmovanja pod okriljem MNZ Maribor (kot predstavnik ekipe je za tekmo v postavo, ki je igrala, prijavil ekipo z igralcem Baltić Alešom na ime
katerega je nastopil Maid Delič, ki ni imel pravice nastopiti in s tem dosegel, da so na tekmah prišli do neregularnih rezultatov, kar je na nivoju
predstavljanja ekipe oziroma dela z mladimi šteti za neetično ravnanje, ki močno vpliva na integriteto tekme in tekmovanja.), po prvi alineji 24. čl.
DP, v skladu z 8. in 10. čl. DP izreka kazen prepoved opravljanja vseh dejavnosti v povezavi z nogometom za čas šest (6) mesecev, t.j. do 15. 4.
2017.

ZVEZA K_K 8/1617

3. Uradni osebi Leskovec Jože, DNŠ Prevalje, ki je bil na tekmah 4., (28. 9. 2016), 5., (24. 9. 2016), 7. (8.10. 2016) in 8. (15. 10. 2016) kroga
tekmovanja v tekmovalnem letu 2016/2017 v vlogi trenerja ekipe, ki je nastopala z igralcem Baltić Alešom na ime katerega je nastopil Maid Delić, ki
ni imel pravice nastopiti, se zaradi prekrška neetičnega vedenja, ki je vplivalo na integriteto tekme oziroma tekmovanja pod okriljem MNZ Maribor
(kot trener ekipe je na tekmi vodil ekipo, ki je igrala z igralcem, ki ni imel pravice nastopiti in s tem dosegel, da so na tekmah prišli do neregularnih
rezultatov, kar je na nivoju vodenja ekipe oziroma dela z mladimi šteti za neetično ravnanje, ki močno vpliva na integriteto tekme in tekmovanja.) v
skladu z 8. in 10. čl. DP izreka kazen prepoved opravljanja vseh dejavnosti v povezavi z nogometom za čas sedem (7) mesecev, t.j. do 15. 5. 2017.

ZVEZA K_K 8/1617
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4. Igralec Delić Maid, se zaradi prekrška nastopanja na tekmah, ko ni imel pravice nastopiti (nastopal za kadetsko ekipo NK Korotan Prevalje v 1.,
2., 5., 7., in 8. krogu tekmovanja TL 2016/17), po 18. čl,. DP v zvezi z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.

Kazen se izvrši po tem, ko se bo igralec ustrezno registriral.

ZVEZA K_K 8/1617

5. Na podlagi 6. alineje, 3. odstavka 8. čl. DP se razveljavijo naslednji rezultati tekem kadetske ekipe Korotan Prevalje in v skladu z 8. alinejo 3.
odstavka 8. čl. DP po uradni dolžnosti določi rezultat 3:0 v korist nasprotnikov za tekme 1. kroga z NK Pohorje, 2. kroga z NK Lenart, 5. kroga z NK
Kovinar Tezno in 7. kroga z NŠ Šentilj-Mond.

Obrazložitev:

Disciplinski sodnik je na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanja št. 42/16171 uvedel disciplinski postopek zoper DNŠ Prevalje, zaradi
suma nastopanja igralca, ki ni imel pravice nastopiti za kadetsko ekipo Korotan Prevalje, na tekmi 8. kroga z ekipo NK MB Tabor. Za tem je zaradi
suma storitve disciplinskega prekrška po 24. čl. DP uvedel disciplinski postopek tudi zoper uradne osebe na tekmah Hojnik Zdenka, ki je bila na
posameznih tekmah v vlogi predstavnika ekipe in Jožeta Lekovca, ki je bil na posameznih tekmah v vlogi trenerja. Na disciplinski obravnavi pa še
zoper igralca Delić Maida.

V postopku je disciplinski sodnik zbral podatke od zakonitega zastopnika Baltić Aleša, ki je pojasnil, da za ekipo kadetov Korotan Prevalje v TL
2016/16 sin ni nastopal in vodje tekmovanja, ki je pojasnil ugotovitve na kraju zalotitve pri prekršku.

Prav tako je zagovor podal Delić Maid, ki je pojasnil, da je igral za ekipo Korotan Prevalje vselej, ko je bil v zapisnik vpisan Baltić.

Prav tako so se disciplinske obravnave udeležil predstavnik ekipe Hojnik Zdenko in trener Leskovec Jože, ki sta podala zagovor. V zagovoru je
Hojnik dejanje priznal, ga obžaloval in se opravičil ter prepozno zavedal pomena takšnega ravnanja.

Trener Leskovec pa je pojasnili, da so tako ravnali ker niso imeli dovolj igralcev, da je tujec Delić prišel živet na Prevalje, da je dal vlogo za ureditev
statusa igralca, vendar na vlogo že dalj časa ni prejel odgovora, je pa ves čas pridno treniral. Zaradi tega je ob pomanjkanju igralcev in veliki želji
igralca Delića po igranju dovolil, da je igralec nastopil. Ob zavedanju, da je storil prekršek se je zanj opravičil, ga obžaloval in prosil za minimalno
možno kazen.

Takšna pojasnila in zagovore je disciplinski sodnik sprejel v celoti in jih upošteval pri odločitvi o višini kazni.

Trener in predstavnik ekipe sta uradni osebi na tekmi, ki sta odgovorna za pravilnost podatkov in etična ravnanja sodelujočih ekip, predvsem pa
ravnanja ne smejo imeti posledic za integriteto tekem oziroma tekmovanja. V konkretnem primeru je zaradi nastopanja igralca Delića ekipa prišla
do rezultatov na neregularen način s katerim je škodovala integriteti tekmovanja. Zaradi takšnega ravnanja so bili v slabšem položaju nasprotni
klubi, ki s svojimi igralci niso mogli doseči pravičnega rezultata, ki bi ga lahko dosegli, če za NK Korotan Prevalje, ne bi nastopal igralec, ki ni imel
pravice nastopiti, ker je prestar.

Pri odločanju je disciplinski sodnik presojal med izrečenimi kaznimi v podobnih primerih, presojal težo in posledice kršitve ter sprejel odločitev, da
je potrebno za zaščito integritete tekmovanja izreči kazen, ki je primerna teži storitve dejanja in je po višini glede na posamezno sporno tekmo
primerljiva kaznim v podobnih primerih.

Razveljavitev rezultatov in določitev rezultatov po uradni dolžnosti sta potrebna, da se zagotovi integriteta tekmovanja.

Sklep št. K_K - 13/1617

V povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 48/1617 se NK Kovinar Tezno zaradi kršitve tekmovalnih pravil - nastopa z igralcem Živkovć Mitar, ki na
tekmi 10. kroga kadetske lige MNZ Maribor, 30. 10. 2016, s ŠD Marjeta, ni imel pravice nastopiti, kar je prekršek, po 12. alineji, prvega odstavka 25.
člena DP, v skladu z 8. čl. DP izreka opozorilo
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Sklep št. K_K - 14/1617

V povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 48/1617 se igralec Živković Mitar, NK Tezno, zaradi prekrška nastopa na tekmi 10. kroga kadetske lige
MNZ Maribor, 30. 10. 2016, s ŠD Marjeta, ko ni imel pravice nastopiti (kaznovan s prepovedjo nastopa), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s
prepovedjo nastopanja na še eni (1) zaporedni tekmi.

Sklep št. K_K - 15/1617

V povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 48/1617 se uradna oseba Kelemina Bojan, NK Tezno, ki je bil na tekmi 10. kroga kadetske lige MNZ
Maribor, 30. 10. 2016 s ŠD Marjeta, v vlogi trenerja, zaradi kršitve tekmovalnih pravil, (kot trener ekipe je za tekmo v postavo, ki je igrala, prijavil
igralca Živković Mitar, ki ni imel pravice nastopiti, ker je imel prepoved nastopanja), kar je prekršek po 24. čl. DP, v skladu z 8. čl. DP izreka
opozorilo.

Sklep št. K_K- 16/1617

V povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 48/1617 in na podlagi 6. alineje, 3. odstavka 8. čl. DP se razveljavi rezultat tekme kadetske tekme ŠD
Marjeta – Kovinar Tezno in v skladu z 8. alinejo 3. odstavka 8. čl. DP po uradni dolžnosti določi rezultat 3:0 v korist ŠD Marjeta za tekmo 10. kroga
kadetske lige MNZ Maribor.

MNZ Maribor 2. članska liga, 12. krog

Jurovski Dol - FC Prepolje, 20.11.2016

Sklep št. KČ - 37/1617

Izključen igralec Roškar Mihael, ŠD Prepolje, se zaradi prekrška - žaljivo komentiral sodniško odločitev (V 81. minuti je verbalno na žaljiv način
komentiral sodniško odločitev in zaradi tega je bil izključen), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2)
zaporednih tekmah.

Po končani tekmo se je sodnici opravičil

MNZ Maribor St. cicibani U-11 A+B 16/17

,

Sklep št. SC - 2/1617

V povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 47/1617 se NK Dobrovce zaradi prekrška neupravičenega izostanka s tekme starejših cicibanov U11
A+B, 30. 10. 2016, z ekipo NK Kungota, po 25. čl. DP, v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 100,00 €.

Pri izreku kazni je bilo upoštevano pojasnill NK Dobrovce

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
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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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