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Maribor , 27.08.2019

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZ Maribor, 27. 8. 2019

30/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v torek, 27. avgust 2019, in na kateri je na podlagi 36. člena Disciplinskega
pravilnika NZS in 36. člena Disciplinskega pravilnika MNZ Maribor sprejel in izdal naslednji

SKLEPE

Zveza sklep št: K - 5/1920

Sklep o suspenzu NK Železničar Maribor zaradi neplačanih finančnih obveznosti do MNZ Maribor v skladu z določili 19. člena DP NZS in 35. člena
DP MNZ Maribor preneha veljati z dnem 27. 8. 2019, ker je klub poravnal finančne obveznosti.

Zveza sklep št: K - 1/1920

Sklep o suspenzu ŠD Jakobski dol zaradi neplačanih finančnih obveznosti do MNZ Maribor in do sodnikov - študentov, v skladu z določili 19. člena
DP NZS in 35. člena DP MNZ Maribor preneha veljati z dnem 27. 8. 2019, ker je klub poravnal finančne obveznosti.

1. Članska liga MNZ Maribor_1920

Sklep št.: K - 6/1920

Klub Miklavž je na članski tekmi v 1. krogu, 1. članske lige MNZ Maribor prejel dva rdeča kartona in štiri rumene kartone, zato se na podlagi določil
4.1.l, 8.4.c, 10.4 in 18. člena DP NZS ter 22.2.1 in 22.2.2 in 22.2.3 člena DP MNZ Maribor zaradi dosežene vsote dveh rdečih kartonov na eni članski
tekmi, za direktni redeči karton izreče denarna kazen 35,00 €, za rdeči karton, kateri je posledica dveh rumenih kartonov 25,00 € in za vsak rumeni
karton 10.00 €, torej skupaj 100,00 €.

Sklep št.: K - 7/1920

Nogometnemu klubu Rače zaradi kršitve predpisov NZS oziroma MNZ Maribor – niso zagotovili trenerja z ustrezno licenco, zaradi česar je tekmo
vodil pomočnik z licenco »C«, se na podlagi določil 4.h. in 8.4.a člena DP NZS ter upoštevanju DP MNZ Maribor, izreče OPOZORILO.

Sklep št.: K - 8/1920

Predstavnik ekipe Brunšvik, Jure Pignar je bil klub prepovedi dostopa do uradnega tehničnega prostora ali garderob, predstavnik ekipe na tekmi,
zato se na podlagi določil 7., 8.1.f, 9.2, 25.1 in 26. člena DP NZS ter upoštevanju DP MNZ Maribor, predstavniku ekipe za ta prekršek izreče kazen
prepoved dostopa do garderob in drugega tehničnega prostora na dveh (2) prvenstvenih tekmah ali pokannih tekmah.
Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina, kaznovani ni v celoti upošteval sklepa št. Sklep št.: K - 234/1819 s katerim mu je bila
izrečena kazen prepoved dostopa do uradnega tehničnega prostora ali garderob na treh (3) zaporednih tekmah

1. Članska liga MNZ Maribor_1920, 1. krog

NK TAB Akumulator - NK Rače, 24.08.2019
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Sklep št.: K - 9/1920

Igralec ekipe TAB Akumulator, Kenan Mustedanagić, je bil izključen v 83. minuti tekme zaradi brezobzirne igre, z drugim opominom na isti tekmi,
se na podlagi določil 5.a, 8.1.d, 9.1, 10.1-3, 22.3, 23.1-5 in 24. člena DP NZS ter upoštevanju DP MNZ Maribor, v povezavi z določili I.G.2 Disciplinske
politike organov vodenja tekmovanj, za ta prekršek izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) prvenstveni ali pokalni tekmi.

Marles hiše - NK Miklavž, 24.08.2019

Sklep št.: K - 10/1920

Igralec ekipe Miklavž, Luka Dovečar, je bil izključen v 59. minuti tekme zaradi ugovarjanja, z drugim opominom na isti tekmi, se na podlagi določil
5.a, 8.1.d, 9.1, 10.1-3, 22.3,23.1-5 in 24. člena DP NZS ter upoštevanju DP MNZ Maribor, v povezavi z določili I.G.2 Disciplinske politike organov
vodenja tekmovanj, za ta prekršek izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) prvenstveni tekmi.

Sklep št.: K - 11/1920

Igralec ekipe Miklavž, Žan Cmrečnjak je bil izključen v 60. minuti tekme zaradi žaljenja sodnika, zato se na podlagi določil 5.e, 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.E.3, IV.3 in V. Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj,
igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na treh (3) prvenstvenih ali pokalnih tekmah.
Pri izreku kazni sta bile upoštevani oteževalna okoliščina, da je izključeni igralec po izključitvi nadaljeval s kršitvijo in olajševalna okoliščina, da se je
po končani tekmi sodniku opravičil za nešportno vedenje.

ŠD Slivnica pri Mariboru - NK Pohorje, 24.08.2019

Sklep št.: K - 12/1920

Igralec ekipe Pohorje, Dejan Nemec je bil izključen v 56. minuti tekme zaradi žalitve sodnika, zato se na podlagi določil 5.e, 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.E.3 in IV.3 Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, igralcu za
ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na dveh (2) prvenstvenih ali pokalnih tekmah.
Pri izreku kazni je bila upoštevana olajševalna okoliščina, saj se je izključeni igralec po koncu tekme sodniku opravičil za nešportno vedenje in
obžaloval storjen prekršek, ki ga je storil v afektu.

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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