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Maribor , 26.04.2018

Zapisnik namestnika disciplinskega sodnika MNZM, 26. 4. 2018

11/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v četrtek, 26. april 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

MNZ Maribor_1. članska liga_1718

NK Peca : NK AquaSystems Dogoše, 21.04.2018

Sklep št.: K - 156/1718

Ekipa NK Peca je na članski tekmi z NK AquaSystems Dogoše, v 20. 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 €.

NK Cerkvenjak : NK Rače, 22.04.2018

Sklep št.: K - 157/1718

Odstranjeno uradno osebno Bezjak Aleksander, NK Rače, ki je bil na tekmi v vlogi predstavnik ekipe, se zaradi prekrška ugovarjanja in
protestiranja, 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 eni (1) zaporedni tekmi.

MNZ Maribor 2. članska liga_1718

NK Rošnja Loka : NK Fram, 21.04.2018

Sklep št.: K - 158/1718

Odstranjeno uradno osebno Kopše Borut, ŠD Rošnja Loka, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja ekipe, se zaradi prekrška protestiranja in žaljivega
vedenja do sodnikov, 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.

MNZ Maribor 2. članska liga_1718, 13. krog

NK ROŠNJA - LOKA - Nk Fram, 21.04.2018

Sklep št.: K - 159/1718

Izključenemu igralcu Grbec Ermin, ŠD Loka Rošnja, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi namernega udarjanja žoge po pisku, po 18.
čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.
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MNZ Maribor Veteranska liga_1718

NK Pohorje : NK Rdeči vragi, 13.4.2018

Sklep št.: VET - 12/1718

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. V7/1718 se NK Rdeči vragi zaradi neupravičenega neprihoda na nogometno tekmo 13.
kroga v Veteranski ligi med ekipama NK Pohorje : NK Rdeči vragi, ki je bila delegirana na dan 13.4.2018, na podlagi 3. odstavka 25. d člena izreče
denarna kazen 50,00 €.

U19 Mladinska liga MNZ Maribor - 1. Skupina_1718

NK MB Tabor : ND Marko Šuler, 8.4.2018

Sklep št.: K - 160/1718

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. 78/1718 se ND Slovenj Gradec zaradi neupravičenega neprihoda na nogometno tekmo 14.
kroga v U19 Mladinska liga – 1. skupina, med ekipama NK MB Tabor : ND Marko Šuler, ki je bila delegirana na dan 8.4.2018, na podlagi 2. odstavka
25. d člena izreče denarna kazen 150,00 €.

U17 Kadetska liga MNZ Maribor - 1. skupina_1718

NŠ Dravograd : NK Paloma Šentilj, 8.4.2018

Sklep št.: K - 161/1718

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. 77/1718 se NK Paloma zaradi neupravičenega neprihoda na nogometno tekmo 14. kroga v
U17 Kadetska liga – 1. skupina, med ekipama NŠ Dravograd: NK Paloma Šentilj, ki je bila delegirana na dan 8.4.2018, na podlagi 2. odstavka 25. d
člena izreče denarna kazen 150,00 €.

Sklep št.: K - 162/1718

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. 79/1718, da je ND Slovenj Gradec z ekipo U17 odstopil od tekmovanja, se na podlagi 3.
odstavka, 25e člena DP ND Slovenj Gradec izreče kazen v višini 200,00 €.

Višja kazen od minimalne je bila izrečena zato, ker odstop od tekmovanja po več odigranih tekmah vpliva na stroške klubov in MNZ Maribor ter
integriteto tekmovanja.

U17 Kadetska liga MNZ Maribor - 2. skupina_1718

NK Kovinar Tezno : NK Cerkvenjak, 14.4.2018

Sklep št.: K - 163/1718

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. 80/1718 se NK Cerkvenjak zaradi neupravičenega neprihoda na nogometno tekmo 11. 
kroga v U17 Kadetska liga – 2. skupina med ekipama NK Kovinar Tezno : NK Cerkvenjak, ki je bila delegirana na dan 14.4.2018, na podlagi 2.



Stran 3 od 3

odstavka 25. d člena izreče denarna kazen 150,00 €.

U9 Mlajši cicibani MNZ Maribor - 7:7 - Koroška liga_1718

NK Radlje 2 : NK TAB Akumulator, 2. 4. 2018

Sklep št.: K - 164/1718

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. 74/1718 se NK Akumulator zaradi neupravičenega neprihoda na nogometno tekmo 8. kroga
v U9 Koroški ligi MNZ Maribor, med ekipama NK Radlje 2 – NK TAB Akumulator, ki je bila delegirana na dan 2.4.2018, na podlagi 1. odstavka 25. d
člena izreče denarna kazen 50,00 €.

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR za vse pritožbe in nakazana na TRR MNZ Maribor, št. SI 56 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
pošti

Namestnik disciplinskega sodnika MNZM
Boris Toplak, l.r.
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