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Maribor , 03.10.2019

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZ Maribor, 3. 10. 2019

45/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v četrtek, 03. oktober 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

1. Članska liga MNZ Maribor_1920

Sklep št.: K - 78/1920

ŠD Slivnica pri Mariboru je na članski tekmi z NK Rače, v 6. krogu, 1. članske lige MNZ Maribor prejel šest rumenih kartonov, zato se na podlagi
določil 4.1.l, 8.4.c, 10.4 in 18. člena DP NZS ter 22.1.1 člena DP MNZ Maribor zaradi dosežene vsote petih rumenih kartonov na eni članski tekmi, za
vsak prejeti rumeni karton izreče denarna kazen 10.00 €, torej skupaj 60,00 €.

1. Članska liga MNZ Maribor_1920, 6. krog

ŠD Marjeta na Dravskem polju - NK Miklavž, 29.09.2019

Sklep št.: K - 79/1920

Igralec ekipe NK Miklavž Joldić Ermin, je bil izključen v 67. 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 tekmi.

2. Članska liga MNZ Maribor_1920

Sklep št.: K - 80/1920

ŠD Jakobski dol je na članski tekmi z NK Lenart, v 5. krogu, 2. članske lige MNZ Maribor prejel pet rumenih kartonov, zato se na podlagi določil
4.1.l, 8.4.c, 10.4 in 18. člena DP NZS ter 22.1.1 člena DP MNZ Maribor zaradi dosežene vsote petih rumenih kartonov na eni članski tekmi, za vsak
prejeti rumeni karton izreče denarna kazen 10.00 €, torej skupaj 50,00 €.

2. Članska liga MNZ Maribor_1920, 5. krog

FC VOP Prepolje - Paloma, 28.09.2019

Sklep št.: K - 81/1920

Igralec ekipe NK Paloma Žiga Bezjak je bil izključen v 73. minuti tekme zaradi nasilnega obnašanja, 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.2 Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, za
ta prekršek izreče kazen prepoved nastopanja na dveh (2) prvenstvenih tekmah.



Stran 2 od 2

Pri izreku kazni je bilo kot olajševalna okoliščina upoštevano poročilo sodnika iz katerega izhaja, da ja nasprotni igralec najprej odrinil izključenega
igralca, ki je na to reagiral tako, da je z noogo brcnil v njegove noge, torej je prekršek storil kot reakcijo na provokacijo nasprotnega igralca ter je
športno zapustil igrišče.

NK Jurovski Dol - NK Šentilj, 29.09.2019

Sklep št.: K - 82/1920
Igralec ekipe NK Šentilj Kobler Boštjan je bil izključen v 71. minuti tekme zaradi udarjanja, ko se nista borila 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.2, IV.1 in IV.3 Disciplinske politike organov vodenja
tekmovanj, za ta prekršek izreče kazen prepoved nastopanja na treh (3) prvenstvenih tekmah.
Pri izreku kazni so bili kot olajševalna okoliščina upoštevani poročilo sodnika, delegata in izjava igralca iz katerih izhaja, da se je igralec za prekršek
opravičil in da ga je storil kot reakcijo na provokacijo nasprotnega igralca.

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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