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Maribor , 10.09.2019

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZ Maribor, 10. 9. 2019

36/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v torek, 10. september 2019, in na kateri je na podlagi 36. člena Disciplinskega
pravilnika NZS in 36. člena Disciplinskega pravilnika MNZ Maribor sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

Sklep št.: K - 29/1920

V zvezi z uvedenim disciplinskim postopkom zoper KNK Fužinar je disciplinski sodnik pozval klube, ki so bili deležniki pri sumu storitve prekrška in
KNK Fužinar, da so podali pojasnila, zakaj so v zapisnik kot trenerja vnašali Sebastjana Prekrškija. Na podlagi prejetih odgovorov je bilo
ugotovljeno, da je večina v programu Regista prevzemala ekipe in njihovega trenerja iz prejšnjih tekem, da pri tem niso bili pozorni ali je navedeni
vpisan na prijavi ekipe za tekmo, da je bil na tekmah vpisan kot trener tudi druga oseba in da zaradi tega obstaja dvom v naklepno ravnanje NK
Fužinar zoper Prekrškija. V KNK Fužinar pa so se po prejetem obvestilu od Prekrškija, da ga ne smejo vnašati v zapisnike, ker dela v drugem klubu,
povezali z NZS in zadevo v Registi uredili in se mu za nastalo situacijo opravičili. Zaradi opisanih razlogov je disciplinski sodnik postopek zoperK NK
Fužinar ustavil.

Disciplinski sodnik MNZ Maribor je na podlagi 28. in 30. čl. DP MNZ Maribor in 32. ter 34. čl. DP NZS uvedel disciplinski postopek zoper NK Fužinar,
zaradi suma storitve prekrška po 7. čl. DP NZS, ker naj bi NK Fužinar na več tekmah v tekmovanju mlajših kategorij v tekmovalnem letu 2018/19 v
zapisnik vpisal Sebastjana Prekrškija, kot trenerja z licenco C, ki je na tekmah vodil njihove ekipe, čeprav ekip ni vodil. S tem obstaja sum zlorabe
podatkov trenerja v nasprotju z njegovimi interesi, saj trener deluje v drugem nogometnem klubu.

1. Članska liga MNZ Maribor_1920, 3. krog

NK Pohorje - ŠD Starše, 06.09.2019

Sklep št.: K - 30/1920

Igralec ekipe NK Pohorje, Andraž Fridrih, ki je bil izključen v 87. minuti tekme zaradi tega, ker je brcnil nasprtonika v nogo, ko se ni boril za žogo, se
na podlagi določil 5.d, 8.1.d, 9.1, 10.1-3, 23.1-5 in 24. člena DP NZS ter upoštevanju DP MNZ Maribor, v povezavi z določili I.B.3 Disciplinske politike
organov vodenja tekmovanj, za ta prekršek izreče kazen prepoved nastopanja na treh (3) prvenstvenih tekmah.

Sklep št. K- 31/1920

Igralec ekipe NK Pohorje Nejc Steiner je bil izključen v 80. minuti tekme zaradi prekrška nad nasprotnim igralcem, ki jo bil v čisti situaciji za dosego
zadetka, zato se na podlagi določil 5.b, 8.1.d, 9.1, 10.1-3, 23.1-5 in 24. člena DP NZS ter upoštevanju DP MNZ Maribor, v povezavi z določili I.G.1
Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na eni (1) prvenstveni tekmi

2. Članska liga MNZ Maribor_1920, 2. krog

Lenart - NK Aquasystems Dogoše, 08.09.2019

Sklep št.: K - 32/1920
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Igralec ekipe NK Dogoše, Mišel Tkalčič, ki je bil izključen v 90. minuti tekme zaradi prekrška nasilnega obnašanja, ki ga je storil tako, da je poskušal
s komolcem udariti nasprotnega igralca, pri tem pa niso nastale nobene poosledice, zato se na podlagi določil 5.d, 8.1.d, 9.1, 10.1-3, 23.1-5 in 24.
člena DP NZS ter upoštevanju DP MNZ Maribor, v povezavi z določili I.C.1 in IV.3 Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, igralcu za ta
prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na eni (1) prvenstveni tekmi.

Pri izreku kazni je bila upoštevana olajševalna okoliščina, saj se je izključeni igralec sodniku in nasprotnemu igralcu opravičil za poskus nasilnega
obnašanja.

Sklep št.: K - 33/1920

Igralec ekipe NK Lenart, Filip Voglar, ki je bil izključen v 90. minuti tekme zaradi prekrška nasilnega obnašanja, ki ga je storil tako, da je po prekršku
nad njim v obraz odrinil nasprotnega igralca, pri tem pa niso nastale nobene poosledice, zato se na podlagi določil 5.d, 8.1.d, 9.1, 10.1-3, 23.1-5 in
24. člena DP NZS ter upoštevanju DP MNZ Maribor, v povezavi z določili I.B.3 in IV.3 Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, igralcu za ta
prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na dveh (2) prvenstvenih tekmah.

Pri izreku kazni je bila upoštevana olajševalna okoliščina, saj se je izključeni igralec po končani tekmi sodniku in nasprotnemu igralcu opravičil za
nasilno obnašanje, ki je bilo posledica prej storjenega prekrška nad njim.

Sklep št. K - 34/1920

Igralec ekipe David Fišer, NK Lenart, ki je bil izključen v 73. minuti tekme zaradi prekrška nad nasprotnim igralcem, ki jo bil v čisti situaciji za
dosego zadetka, zato se na podlagi določil 5.b, 8.1.d, 9.1, 10.1-3, 23.1-5 in 24. člena DP NZS ter upoštevanju DP MNZ Maribor, v povezavi z določili
I.G.1 Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na eni (1) prvenstveni tekmi

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.

Disciplinski sodnik MNZ Maribor
Bojan Kitel, l.r.
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