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Maribor , 26.05.2017

Zapisnik

15/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v petek, 26. maj 2017, 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

,

ZVEZA:
Sklep št. K - 80/1617

NK Peca se po izvedenem disciplinskem postopku zaradi prekrškov nešportnega vedenja gledalcev in slabe organizacije tekme, po 25. čl. DP v
povezavi z 2 čl. DP, v skladu z 8. čl. DP kaznuje:

1. z denarno kaznijo 500,00 (petsto) evrov in

2. z igranjem tekem brez gledalcev, dokler ne bodo zagotovljeni ustrezni pogoji za varno organizacijo, o čemer mora odločiti komisija za objekte v
roku 15 dni.

Gledalci - domači navijači so po končani tekmi vstopili na igralno površino in žalili sodnike ter jim verbalno grozili s fizičnim obračunavanjem. Ko so
sodniki prišli do vhoda v garderobne prostore, se je tam nahajalo približno 30 gledalcev, ki so z glavnim sodnikom fizično obračunavali tako, da so
ga potiskali, eden izmed navijačev pa je sodnika prijel za uho in ga močno povlekel ter se s tem do njega vedel na posebno poniževalen, drzen in
surov način. Vsega opisanega pa NK Peca kot organizator tekme ni preprečil, kar je šteti za slabo organizacijo tekme.

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika o prijavi, zagovor kluba v postopku in oteževalna okoliščina, da je imel prekršek posledice za
red in mir oziroma varnost na prireditvi ter da so bile s kršitvami huje kršene pravice in dostojanstvo sodnika.

Iz poročila sodnikov izhaja, da je bilo dejanje storjeno v skupini, ki se je združila in napadla sodnike, ki se pri tem sami niso mogli braniti pred
nasilnimi gledalci. Pri tem so ustrezno posredovali reditelji, katerim so pomagali tudi domači igralci, vendar prekrškov niso preprečili, niti jih ni bilo
dovolj, da bi lahko zadeve obvladali. Upoštevano je bilo tudi pojasnilo, da se je sodnikom po tekmi opravičil domači trener.

Iz pojasnila kluba izhaja, da dogodke obžalujejo, da se že začeli podvzemati ukrepe in da bodo uredili vse potrebno za to, da se takšna dejanja ne
bodo ponovila.

Pri odločanju o višini kazni in dodatno odrejenih ukrepih je bilo kot odločilno upoštevano dejstvo, da je NK Peca odgovoren za ravnanja svojih
navijačev in da NK Peca ni zagotovil varnost sodnikov, kar utemeljuje potrebo po dodatnih ukrepih, ki jih klub mora izvesti.

Ni možno opravičiti fizičnega obračunavanja s sodnikom, zaradi česar je disciplinski sodnik v svoji odločitvi do tega pojava odločal z ničelno
toleranco. Zavedati se je potrebno, da mora biti nasilje s športnih prireditev izkoreninjeno in morajo biti zato kazni takšne, da pomenijo generalno
in specialno prevencijo.

NK Peca mora omogočiti komisiji za objekte ponoven pregled stadiona in izvesti odrejene ukrepe s strani komisije.

Komisija za objekte mora v določenem roku opraviti ponovni pregled stadiona in med pregledom poseben poudarek nameniti varnostnemu
vidiku. Odrediti je potrebno izvedbo ukrepov s katerimi bo za igralce in uradne osebe zagotovljene – določene fizično ločene poti od gledalcev,
torej varne poti na in z igrišča, ki bodo preprečevale vsakršno možnost kontakta med gledalci na eni strani in uradnimi osebami in igralci na drugi
strani.
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Komisija mora izdelati poročilo in ga dostaviti vodstvu tekmovanja in disciplinskemu sodniku, ki bodo glede na ugotovitve in predloge izvedli
morebitne dodatne ukrepe.

Disciplinski sodnik bo s posebnim sklepom odločil od kdaj lahko NK Peca igra tekme ob navzočnosti gledalcev.

Mladinska liga MNZ Maribor

,

Sklep št. KM -46/1617

Na podlagi sklepa vodje tekmovanj številka 101/1617, se NK Marles hiše zaradi prekrška neupravičenega izostanka s tekme ekipe mladine
(Neupravičeno so izostali s tekme 20. kroga, s KNK Fužinar v Ravnah na Koroškem. Odpoved udeležbe na tekmi so sporočili pravočasno.), po 25. čl.
DP, na podlagi 8. čl. DP izreče denarna 150,00 €.

Sklep št. KM - 47/1617

Na podlagi sklepa vodje tekmovanj številka 106/1617, se NK Kungota zaradi prekrška neupravičenega izostanka s tekme ekipe mladine
(Neupravičeno so izostali s tekme 25. kroga, z NK Korotan v Prevaljah. Odpoved udeležbe na tekmi so sporočili pravočasno.), po 25. čl. DP, na
podlagi 8. čl. DP izreče denarna 150,00 €.

Sklep št. KM - 48/1617

NK Rače 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.

Kadetska liga MNZ Maribor U17, 21. krog

NK Kovinar Tezno - ŠD Marjeta na Dravskem polju, 21.05.2017

Sklep št. K_K - 27/1617

Izključen igralec Živković Mitar, NK Tezno Maribor, 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 2. članska liga, 20. krog

Jurovski Dol - Zlatoličje, 21.05.2017

Sklep št. KČ - 56/1617

Izključen igralec Planer Nejc, ŠD SV. Jurij, 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.
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Sklep št. KČ - 57/1617

Izključen igralec Habjanič Miha, ŠD Zlatoličje, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego zadetka (V 40. minuti je s prekrškom vlečenja preprečil
zadetek.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP se kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

MNZ Maribor Starejši dečki U-15 2

,

Sklep št. STD - 22/1617

Na podlagi sklepa vodje tekmovanj številka 102/1617, se NK Cerkvenjak zaradi prekrška neupravičenega izostanka s tekme ekipe U15
(Neupravičeno so izostali s tekme 21. kroga, z NK Lenart v Lenartu. Odpoved udeležbe na tekmi so sporočili pravočasno.), po 25. čl. DP, na podlagi
8. čl. DP izreče denarna 150,00 €.

Sklep št. STD - 23/1617

Na podlagi sklepa vodje tekmovanj številka 106/1617, se NK Jurovski dol zaradi prekrška drugega neupravičenega izostanka s tekme ekipe U15-2
(Neupravičeno so izostali s tekme 22. kroga, z NŠ ROHO v Hočah. Odpoved udeležbe na tekmi so sporočili pravočasno.), po 25. čl. DP, na podlagi 8.
čl. DP izreče denarna 200,00 €.

Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost ekipe za isti prekršek

MNZ Maribor Mlajši dečki U-13 2

,

Sklep št. MLD -7/1617

Na podlagi sklepa vodje tekmovanj številka 100/1617, se NK Jurovski dol zaradi prekrška neupravičenega izostanka s tekme ekipe U13-2
(Neupravičeno so izostali s tekme 16. kroga, z NK Peca v Črni na Koroškem. Odpoved udeležbe na tekmi so sporočili pravočasno.), po 25. čl. DP, na
podlagi 8. čl. DP izreče denarna 150,00 €.

Sklep št. MLD - 8/1617

Na podlagi sklepa vodje tekmovanj številka 103/1617, se NK Peca zaradi prekrška neupravičenega izostanka s tekme ekipe U13-2 (Neupravičeno
so izostali s tekme 19 kroga, z NK Maribor v Mariboru. Odpoved udeležbe na tekmi so sporočili pravočasno.), po 25. čl. DP, na podlagi 8. čl. DP
izreče denarna 150,00 €.

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR za vse pritožbe in nakazana na TRR MNZ Maribor, št. 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 pošt

Disciplinski sodnik
Bojan Kitel, l.r.
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