Maribor , 26.09.2018

Zapisnik disciplinskega sodnika in namestnika disciplinskega sodnika MNZM, 26. 9. 2018
34/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v sreda, 26. september 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
1. Članska liga MNZ Maribor_1819
MNZ Maribor 1. Članska liga, 3. Krog, 1.9.2018: NK TAB Akumulator : NK Peca
Zveza sklep št.: K - 20/1819
Prijavljeni igralec Aliti Vedat, NK Peca, se zaradi prekrška hujšega nešportnega vedenja proti sodnikom (Po končani tekmi se je omenjeni igralec
pridružil svojim navijačem in žaljivo komentiral sodniške odločitve ter jih nasilno večkrat odrinil), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče
kazen prepovedi nastopanja za čas enega (1) leta, t.j. do 7.9.2019.
Kazen je izrečena v skladu z I.F. 2 točko Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS.

Zveza sklep št.: K - 21/1819
Prijavljeni igralec Štiftar Jaroš, NK Peca, se zaradi prekrška hujšega nešportnega vedenja proti sodnikom (Po končani tekmi se je omenjeni igralec
pridružil svojim navijačem in žaljivo komentiral sodniške odločitve ter jih nasilno večkrat odrinil), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče
kazen prepovedi nastopanja za čas enega (1) leta, t.j. do 7.9.2019.
Kazen je izrečena v skladu z I.F. 2 točko Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS.

Sklep št.: K - 51/1819
Ekipa NK Brunšvik je na članski tekmi z NK Rače, v 6. krogu, 1. članske lige MNZ Maribor, prejela pet rumenih kartonov. Zaradi dosežene vsote
petih rumenih kartonov je ŠD Brunšvik, 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 - 52/1819
Ekipa NK Rače je na članski tekmi z NK Brunšvik, v 6. krogu, 1. članske lige MNZ Maribor, prejela pet rumenih kartonov in en direktni rdeči karton.
Zaradi dosežene vsote petih rumenih kartonov in direktnega rdečega kartona je NK Rače, za vsak prejeti rumeni karton, na podlagi 1. alineje, 1.
odstavka 22. člena DP, dolžan plačati 10.00 €, torej 50,00 €, in za direktni rdeči karton, na podlagi 3. alineje, 1. odstavka, 22. čl. 35,00 €, torej skupaj
85,00 €.

MNZ Maribor 1. Članska liga, 3. Krog, 1.9.2018: NK TAB Akumulator : NK Peca
Sklep št.: K - 53/1819
Po izvedenem disciplinskem postopku se NK Akumulator, zaradi prekrška slabe organizacije tekme, saj niso zagotovili vseh potrebnih ukrepov za
zagotovitev varnosti (Po končani tekmi so gostujoči gledalci vstopili na igrišče in pred uradne prostore kluba, kjer je prišlo do fizičnega
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obračunavanja navijačev NK Peca s sodniki Pri tem domači klub ni zagotovil dovolj rediteljev, da bi preprečil vstop navijačem na igrišče in pred
uradne prostore.), za prekršek po 24. čl. DP, na podlagi 9. in 11. čl. DP kaznuje:
1. z denarno kaznijo 200,00 (dvesto) evrov;
2. z igranjem dveh domačih tekem članske ekipe brez gledalcev. Na podlagi 16. čl. DP se izrečena kazen ne bo izvršila, če NK Akumulator kot
organizator tekem v tem času ne bo storil podobnega ali težjega disciplinskega prekrška.
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnikov o prijavi, delegata tekme, zagovor kluba in oteževalna okoliščina, da je imel prekršek
posledice za red in mir na prireditvi.
Pri odločanju o višini kazni in dodatno odrejenih ukrepih je bilo kot odločilno upoštevano dejstvo, da je NK Akumulator kot organizator odgovoren
za varnost na prireditvi.

MNZ Maribor 1. Članska liga, 3. Krog, 1.9.2018: NK TAB Akumulator : NK Peca
Sklep št: K - 54/1819
Po izvedenem disciplinskem postopku se NK Peca, zaradi prekrška nasilnega vedenja njihovih navijačev pri vstopu v ograjen del igrišča in pred
uradne prostore, kamor gledalci ne smejo (Po končani tekmi so navijači gostujoče ekipe vdrli na igrišče in obkolili sodnike ter se do njih nasilno
vedli. Glavni sodnik in pomočnik sodnika sta utrpela udarce, vlečenje za lase, pljuvanje in klofute, med tem ko so drugemu pomočniku sodnika
strgali sodniški grb iz dresa ter ga vrgel na tla.), za prekršek po 24. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP izreče denarna kazen 1000,00 (tisoč) evrov.
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnikov, delegata tekme iz katerega nesporno izhaja, da so se navijači gostujoče ekipe vedli nasilno.
Prav tako je zagovor podal klub, ki je podal svoje videnje dogodka po tekmi in obžalovanje glede dejanj svojih navijačev. Pri odločanju o
odgovornosti za prekršek je bilo upoštevano dejstvo, da je klub odgovoren za vedenje svojih navijačev. Prav tako je bilo pri določitvi višine kazni
upoštevano dejstvo, da se je kršitev zgodila po končani tekmi.
Ob tem je potrebno ponovno izpostaviti, da je vsako nasilno vedenje na športnih prireditvah obravnavano z ničelno toleranco in da se morajo vsi
deležniki obnašati v športnem duhu. Vzdržati se je potrebno nasilnih ravnanj. Zavedati se je potrebno, da takšne kršitve negativno vplivajo na
razvoj nogometa in njegov ugled

1. Članska liga MNZ Maribor_1819, 6. krog
NK Brunšvik - NK Rače, 22.09.2018
Sklep št.: K - 55/1819
Izključen igralec Harih Davorin, NK Rače, se zaradi direktne izključitve z rdečim kartonom (prekršek v čisti situaciji za dosego zadetka), po 18. čl., v
skladu z 9., 10. in 19. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi

NK TAB Akumulator - NK ROŠNJA - LOKA, 22.09.2018
Sklep št.: K - 56/1819
Izključenemu igralcu Lipuš Marčelo, NK Ršnja Loka, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi brezobzirne igre po 18. čl. DP, na podlagi 9.,
10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

NK Cerkvenjak - NK Duplek, 23.09.2018
Sklep št.: K - 57/1819
Izključeni igralec Rihtarič David, NK Duplek, ki je bil v izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška žalitev sodnika (V 95. minuti je
verbalno žalil sodnika in s kršitvijo nadaljeval ob zapuščanju igrašiča. Po tekmi se je za dejanje opravičil sodnikom, kar je bilo upoštevano pri izreku
kazni.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepovedi nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.
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Kazen je izrečena v skladu z I.E.3 točko Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS

2. Članska liga MNZ Maribor_1819
Sklep št.: K - 58/1819
Ekipa NK Aquasystems Dogoše je na članski tekmi z FC VOP Prepolje, v 5. krogu, 2. članske lige MNZ Maribor, prejela pet rumenih kartonov. Zaradi
dosežene vsote petih rumenih kartonov je NK Dogoše, za vsak prejeti rumeni karton, na podlagi 1. alineje, 1. odstavka 22. člena DP, dolžan plačati
10.00 €, torej skupaj 50,00 €.

2. Članska liga MNZ Maribor_1819, 5. krog
NK Jurovski Dol - NK gostilna Lobnik Slivnica, 23.09.2018
Sklep št.: K - 59/1819
Izključen igralec Planer Nejc, NK Jurovski dol, se zaradi direktne izključitve z rdečim kartonom (prekršek v čisti situaciji za dosego zadetka), po 18.
čl., v skladu z 9., 10. in 19. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

U19 Mladinska liga MNZ Maribor_1819, 4. krog
NŠ Šentilj - Marles hiše, 22.09.2018
Sklep št.: K - 60/1819
Izključenemu igralcu Babič Uroš, NK Šentilj, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi brezobzirne igre po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in
19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekm

U15 1. liga - Starejši dečki MNZ Maribor_1819, 4. krog
NŠ ROHO - NŠ Šentilj, 22.09.2018
Sklep št.: K - 61/1819
Izključen igralec Kupčič Jaka, NK Šentilj, se zaradi direktne izključitve z rdečim kartonom (prekršek v čisti situaciji za dosego zadetka), po 18. čl., v
skladu z 9., 10. in 19. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

U15 2. liga - Starejši dečki MNZ Maribor_1819, 4. krog
Pobrežje - FUŽINAR, 23.09.2018
Sklep št.: K - 62/1819
Izključenemu igralcu Gashi Argjend, NK Pobrežje Maribor, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi brezobzirne igre po 18. čl. DP, na
podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekm
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Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR za vse pritožbe in nakazana na TRR MNZ Maribor, št. SI 56 6100 0000 8794 367 . Zoper izrečene
disciplinskevkazni 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 MNZM
Bojan Kitel, l.r.
Namestnik disciplinskega sodnika MNZM
Boris Toplak, l.r.
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