Maribor , 13.10.2017

Zapisnik disciplinskega sodnika in namestnika disciplinskega sodnika MNZM, 13. 10. 2017
30/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v petek, 13. oktober 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
MNZ Maribor_1. članska liga_1718
Zveza sklep št.: K - 53/1718
Po izvedenem disciplinskem postopku se prijavljena uradna oseba Korošak Igor, ŠD Radlje ob Dravi, ki je bil na tekmi v vlogi predstavnika ekipe
zaradi prekrška žaljivega komentiranja sojenja (Po končani tekmi je žaljivo komentiral sojenje.), po 23. čl. DP, v zvezi z 9. čl. DP, kaznuje s
prepovedjo dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na eni (1) zaporedni tekmi.

MNZ Maribor_1. članska liga_1718, 6. krog
NK Duplek - NK RADLJE, 30.09.2017
Zveza sklep št.: K - 52/1718
Po izvedenem disciplinskem postopku se prijavljeni igralec Hudin Matej, ŠD Radlje ob Dravi, zaradi prekrška žalitve sodnika (po končani tekmi je
verbalno žalil sodnika), po 18. čl. DP, v zvezi z 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.

MNZ Maribor 2. članska liga_1718
ŠD Zlatoličje - NŠ ROHO (6. krog), 07.10.2017, MNZ Maribor 2. članska liga_1718
Sklep št.: K - 58/1718
Ekipa ŠD Zlatoličje je na članski tekmi z ŠD Rogoza v 6. krogu, 2. članske lige MNZ Maribor, prejela pet rumenih kartonov in en direktni rdeči
karton. Zaradi dosežene vsote petih rumenih kartonov in rdečega kartona, je ŠD Zlatoličje, na podlagi 1. in 3. alineje, 1. odstavka 22. člena DP,
dolžan za vsak prejeti rumeni karton plačati 10,00 € in za rdeči karton 35,00 €, torej skupaj 85,00 €.

NK MIKLAVŽ - FC VOP PREPOLJE (6. krog), 07.10.2017, MNZ Maribor 2. članska liga_1718
Sklep št.: K - 59/1718
Ekipa FC VOP Prepolje je na članski tekmi z NK Miklavž, v 6. krogu, 2. članske lige MNZ Maribor, prejela pet rumenih kartonov. Zaradi dosežene
vsote petih rumenih kartonov je ŠD Prepolje, za vsak prejeti rumeni karton, na podlagi 1. alineje, 1. odstavka 22. člena DP, dolžan plačati 10.00 €,
torej skupaj 50,00 €.

NK Jurovski Dol - NK Rošnja - Loka (6. krog), 08.10.2017, MNZ Maribor 2. članska liga_1718
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Sklep št.: K - 60/1718
Ekipa NK Jurovski dol je na članski tekmi z NK Rošnja Loka, v 6. krogu, 2. članske lige MNZ Maribor, prejela pet rumenih kartonov. Zaradi dosežene
vsote petih rumenih kartonov je ŠD Sveti Jurij v Slovenskih goricah, za vsak prejeti rumeni karton, na podlagi 1. alineje, 1. odstavka 22. člena DP,
dolžan plačati 10.00 €, torej skupaj 50,00 €.

Sklep št.: K - 61/1718
V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 39/1718 se ND Slovenj Gradec zaradi neupravičena neprihoda na člansko tekmo med
ekipama NK Rošnja – Loka in ND Slovenj Gradec, ki je bila delegirana na dan 30. 9. 2017, ob 16.00 uri, na podlagi 4. odstavka 25.d. čl. DP izreče
denarna kazen 300,00 €.

Sklep št.: K - 62/1718
Po izvedenem disciplinskem postopku se prijavljena uradna oseba Kopše Borut, ŠD Loka Rošnja, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja, zaradi prekrška
žaljivega vedenja do sodnikov (Kaznovani je po končani tekmi med zapuščanjem igrišča komentiral sojenje, po tem pa vstopil v uradne prostore, ki
so namenjeni sodnikom in tam žaljivo komentiral njihovo sojenje, kar ni dopustno. Ko so ga hoteli predstavniki domačega kluba napotiti iz
uradnih prostorov zato, da bi zaščitili sodnike, pa je zaradi tega prišlo do konfrontacije med udeleženci tekme pred uradnimi prostori in
posledično do kršitve javnega reda in mira, zaradi česar je morala intervenirati policija. Ko so sodniki zapuščali uradne prostore je ponovno
komentiral sojenje.), po 23. čl., v skladu z 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na dveh (2)
zaporednih tekmah.
Pri izreku kazni je bil upoštevan zagovor kaznovanega iz katerega med drugim izhaja, da zahteva soočenje s sodniki in pričami, ki jih je navedel.
Disciplinski sodnik tej zahtevi ni sledil, saj je lahko na podlagi zbranih obvestil od sodnikov, znanih dejstev na kraju prekrška in brez dodatnih
dokazov nedvoumno odločil kot je zapisano v izreku sklepa. V skladu z namenom prekrškovnega postopka je bilo potrebno odločiti hitro in
zagotoviti ustrezno pravno varstvo, kar je bilo v postopku upoštevano.

Sklep št.: K - 63/1718
Po izvedenem disciplinskem postopku se odstranjena uradna oseba Boh Uroš, ŠD Loka Rošnja, ki je bil na tekmi v vlogi fizioterapevta, zaradi
prekrškov protestiranja, in žalitev ter groženj, ki jih je izrekel po tem, ko je že bil odstranjen s tehničnega prostora in po končani tekmi (Kaznovani
je bil odstranjen s tehničnega prostora v 77. minuti zaradi ponovljenih protestiranj zoper sodniške določitve. Po odstranitvi in po končani tekmi je
s kršitvami nadaljeval tako, da je verbalno žalil sodnike in jim grozil s fizičnim obračunavanjem.), po 23. čl., v skladu z 9. čl. DP kaznuje s
prepovedjo dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na treh (3) zaporednih tekmah.
Pri izreku kazni je bil upoštevan zagovor kaznovanega iz katerega med drugim izhaja, da se zaveda svojih nepravilnih ravnanj in se vsem iskreno
opravičuje in obžaluje dejanje

NK Jurovski Dol - NK Rošnja - Loka (6. krog), 08.10.2017, MNZ Maribor 2. članska liga_1718
Sklep št.: K - 64/1718
Po izvedenem disciplinskem postopku se ŠD Sveti Jurij v Slovenskih goricah, zaradi prekrška slabe organizacije tekme, saj niso zagotovili vseh
potrebnih ukrepov za zagotovitev varnosti (Po končani tekmi je pred uradnimi prostori kluba prišlo do konfrontacije med navijači obeh klubov,
uradnimi osebami in posameznimi igralci. Med sporom in prerivanjem je navijač domačega kluba s pištolo za izstreljevanje t.i. plašilnih nabojev, v
množici izstrelil dva do tri stele, kar je med udeleženci povzročilo občutke strahu in ogroženosti. Zaradi tega je bila o kršitvi obveščena tudi policija,
ki je opravila intervencijo. Pri tem je domači klub zagotovil le dva reditelja, ki situacije nista uspela obvladati. Prav tako so dopustili, da so se
navijači takoj po tekmi zbrali pred uradnimi prostori in tam začeli s kršitvami.), za prekršek po 24. čl. DP, na podlagi 9. in 11. čl. DP kaznuje:
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1. z denarno kaznijo 200,00 (dvesto) evrov;
2. z igranjem dveh domačih tekem članske ekipe brez gledalcev, ki se na podlagi 16. čl. DP odloži pod pogojen, da ŠD Sveti Jurij izvrši dodatne
ukrepe oziroma obveznosti določene v 3. točki izrečene kazni. Pogojna kazen velja za čas 6 mesecev, t.j. do 13. 4. 2018.
3. ŠD Sveti Jurij v Slovenskih goricah mora na članskih tekmah zagotoviti najmanj šest ustrezno označenih rediteljev, oziroma to število povečati za
dva na vsakih dodatnih 50 gledalcev, ter plačati stroške delegata, ki se ga delegira na vse domače tekme članske tekme za čas trajanja pogojne
kazni.
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 na prireditvi oziroma, da je bil kršen javni red.
Iz pojasnila kluba izhaja, da dogodke obžalujejo in 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 ŠD Sveti Jurij kot organizator odgovoren za
varnost na prireditvi.
Ob tem je potrebno ponovno izpostaviti, da je vsako nasilje na športnih prireditvah obravnavano z ničelno toleranco in da se morajo vsi deležniki
obnašati v športnem duhu. Vzdržati se je potrebno nešportnih, žaljivih in nasilnih ravnanj ter medsebojnih obtoževanj med klubi, saj to ni
ustrezna pot za iskanje rešitev oziroma to ni promocija športa. Zavedati se je potrebno, da so bili v dejanje po tekmi vpleteni odrasli ljudje, ki so jih
opazovali tudi otroci in da ste bili tam prisotni najvišji predstavniki klubov, ki ne bi smeli dopustiti, da se je dejanje zgodilo oziroma bi morali s
svojim vplivom, ukrepi pred, med in po tekmi ter avtoriteto že prej ustrezno reagirati.

MNZ Maribor 2. članska liga_1718, 6. krog
ŠD Zlatoličje - NŠ ROHO, 07.10.2017
Sklep št.: K - 65/1718
Izključenemu igralcu Grozdek Alen, ŠD Zlatoličje, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška v težjega nešportnega vedenja
(V 25. minuti je izključeni igralec brezobzirno startal na nasprotnega igralca in bil kaznovan z opozorilom. Na kazen je reagiral tako, da je žogo z
uporabo prekomerne sile brcnil v igralca nasprone ekipe in bil zato izključen.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved
nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.
Pri izreku kazni je bila upoštevana olajševalna okoliščina, saj se je izključeni igralec po tekmi opravičil sodniku in nasprotnemi igralcu.

NK Jurovski Dol - NK Rošnja - Loka, 08.10.2017
Sklep št.: K - 66/1718
Izključenemu igralcu Kavaš David, ŠD Rošnja Loka, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego
zadetka (V 92. minuti je izključeni igralec s prekrškom, z vlečenjem za dres nasprotnega igralca, preprečil čisto priložnost zadetek.), po 18. čl. DP,
na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

MNZ Maribor Pokal člani_1718, 3. krog
NK TAB Akumulator - NK AjDAS Lenart, 04.10.2017
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Sklep št.: K - 67/1718
Izključenemu igralcu Žnuderl Tomaž, NK Lenart, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška nešportnega vedenja, po 18. čl. DP, na
podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni pokalni tekmi.

U7 Najmlajši cicibani 2017/2018
Sklep št.: 68/1718
V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 37/2017 se NK Železničar Maribor zaradi neupravičenega neprihoda na turnir ekipe U7, ki je
bil delegiran na dan 24. 9. 2017, ob 10. uri na stadionu NK Pohorje, na podlagi 1. odstavka 25.d čl. izreče denarna kazen 50,00 €.
Sklep št.: 69/1718
V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 40/2017 in sklepom DS št. /1718 (predkaznovanost za isti prekršek) se NK Železničar Maribor
zaradi drugega neupravičenega neprihoda na turnir ekipe U7, ki je bil delegiran na dan 1. 10. 2017, ob 10. uri na stadionu NK Limbuš - Pekre, na
podlagi 1. odstavka 25.d čl. izreče denarna kazen 75,00 €.

MNZ Maribor Veteranska liga_1718
Veteranska liga, 7. Krog NK Limbuš Pekre – NK ZU-VIL Brunšvik
Zveza sklep št. VET - 5/1718
V povezavi z ugotovitvenim sklepom VT–V3/1718 in izvedenim disciplinskim postopkom zoper NK ZU-VIL Brunšvik zaradi suma storitve prekrška
igranja igralca, ki na tekmi ni imel pravice igranja se postopek razširi tako, da se dne 17.10. 2017, ob 16.00 uri opravi disciplinska obravnava, v
prostorih MNZ Maribor, Engelsova 6, Maribor na katero se vabi sodnico tekme Dorotejo Mušić, predstavnika NK Limbuš Pekre Bogomir Špindlerja,
predstavnika ekipe NK ZU-VIL Brunšvik Jure Pignarja, igralca ekipe NK ZU-VIL Brunšvik Brankota Šmigoca, igralca Maria Cecelja in vodjo
tekmovanja Domen Majcena.
Vabljeni naj na obravnavo prinesejo dokazila o svojih ugotovitvah oziroma dokazila o svojih trditvah (igralca športno izkaznico in osebni
dokument)

MNZ Maribor Veteranska liga_1718, 8. krog
NK Dobrovce - NK Miklavž, 06.10.2017
Sklep št.: VET - 6/1718
Izključenemu igralcu Španinger Zvonko, NK Dobrovce, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška žalitev sodnika (v 61.
minuti je izključeni igralec protestiral zoper sodniško odločitev in verbalno žalil sodnika, ki ga je zaradi tega izključil), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10.
in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

U19 Mladinska liga MNZ Maribor - 1. Skupina_1718
NK MB Tabor - NK Malečnik (6. krog), 08.10.2017, U15 Starejši dečki MNZ Maribor - 1. liga_1718
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Sklep št. K - 70/1718
Odstranjena uradna oseba Janžekovič Damjan, NK Malečnik, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja, se zaradi ponovljenega prekrška (ugovarjanje in
protestiranje), po 23. čl., v skladu z 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na eni (1) zaporedni
tekmi.

Korotan Prevalje - NK Pohorje (4. krog), 27.09.2017, U19 Mladinska liga MNZ Maribor - 1. Skupina_1718
Sklep št.: K - 71/1718
Po izvedenem disciplinskem postopku se odstranjena uradna oseba Kučej Nino, NK Korotan, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja, zaradi prekrškov
ugovarjanja, nešportnega vedenja, nasilnega vedenja do sodnika, žalitev in grožnje sodniku (Kaznovani je bil prvič opozorjen v 10. minuti tekme,
zaradi ugovarjanja in nešportnega vedenja, s katerim ni prenehal, kljub opozorilu sodnika. V 76. minuti je brez dovoljenja sodnika vstopil na
igralno površino, ker se ni strinjal z odločitvijo sodnika. Med žaljivim protestiranjem zoper sodniške odločitve je z rokama segel proti telesu
sodnika in na rahlo odrinil. Protestiranje in žaljivo obnašanje z grožnjami, da bo s sodniki obračunal, je trajalo približno dve minuti, ko je naposled
nešportno zapustil igrišče. Po končani tekmi se je sodnikom opravičil za svoje ravnanje.), po 23. čl., v skladu z 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo
dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora za čas šest mesecev, t.j. do 13. 4. 2018.
Pri izreku kazni je bil upoštevan zagovor kaznovanega iz katerega izhaja, da se za posamezna nešportna ravnanja opravičuje, ker se zaveda da ne
spadajo na nogometna igrišča.

U19 Mladinska liga MNZ Maribor - 2. Skupina_1718, 6. krog
Marles hiše - NK Kungota, 08.10.2017
Sklep št.: K - 72/1718
Izključenemu igralcu Jagodič Niko, NK Kungota, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška spotikanja, po 18. čl. DP, na podlagi 9.,
10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni 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
Disciplisski sodnik MNZM
Bojan Kitel,l.r.
Namestnik disciplinskega sodnika MNZM (veteranska liga)
Boris Toplak, l.r.
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