Maribor , 27.10.2017

Zapisnik disciplinskega sodnika in namestnika disciplinskega sodnika MNZM, 27. 10. 2017
32/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v petek, 27. oktober 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Najmlajši cicibani U7 MNZ Maribor
Sklep št.: K - 81/1718
V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 51/1718 se ŠD Starše zaradi neupravičenega neprihoda na turnir ekipe U7, ki je bil delegiran
na dan 15. 10. 2017, na stadionu NK Miklavž, na podlagi 1. odstavka 25.d čl. izreče denarna kazen 50,00 €.

MNZ Maribor_1. članska liga_1718
Sklep št.: K - 82/1718
Ekipa NK Cerkvenjak je na članski tekmi z NK Paloma, v 10. krogu 1. članske lige MNZ Maribor prejela dva rdeča kartona in dva rumena kartona.
Prvi rdeči karton je bil posledica dveh rumenih kartonov, drugi pa direktni redči karton. Prav tako so prejeli še dva rumena kartona. Zaradi prejetih
dveh redečih kartonov je NK Cerkvenjak, na podlagi, 1., 2. in 3. alineje, 2. odstavka 22. člena DP, dolžan za prejeti rdeči karton, ki je posledica dveh
rumenih kartonov plačati 25,00 €, za direktni rdeči karton 35,00 € in vsak rumeni karton 10.00 €, torej skupaj 80,00 €.

Sklep št.: K - 83/1718
Po izvedenem disciplinskem postopku se ŠD Brunšvik, zaradi prekrška nešportnega - žaljivega vedenja njihovega navijača do pomočnika sodnika
in vstopa v ograjen del igrišča, kamor gledalci med tekmo ne smejo (Navijač domače ekipe je po dosojenem nedovoljenem položaju sprva izza
ograje in zatem še v ograjenem delu igrišča verbalno žalil pomočnika sodnika. Ko se je od tam odstranil je s kršitvijo nadaljeval.), za prekršek po
24. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP izreče opomin.
Pri izreku kazni so bila upoštevana poročila sodnikov in delegata iz katerih nesporno izhaja, da se je navijač do pomočnika sodnika vedel žaljivo in
vstopil v ograjen del igrišča, da pa intenziteta kršitve ni bila takšna, da bi morali prekiniti tekmo ali ukrepati kako drugače.
Prav tako je zagovor podal klub, ki vsebino prijave ostro zavrača. V zagovoru klub podaja mnenje, ki se neposredno ne nanaša na vsebino
disciplinskega postopka, zaradi česar tega dela disciplinski sodnik ni obravnaval in se le to odstopa v reševanje pristojnim organom MNZ Maribor.
Pri odločanju o odgovornosti za prekršek je bilo upoštevano, da dejstvo, da je klub odgovoren za vedenje svojih navijačev in da klub ni storil
ničesar, da bi takšno vedenje prekinil. Prav tako je bilo pri določitvi višine kazni upoštevano dejstvo, da intenziteta kršitve ni vplivala na nemoten
potek tekme.
Ob tem je potrebno ponovno izpostaviti, da je vsako žaljivo in nasilno vedenje 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. Zavedati se je potrebno, da takšne
kršitve negativno vplivajo na razvoj nogometa in njegov ugled, zaskrbljujoče pa je tudi dejstvo, da je bil tudi v tem primeru vpleten najvišji
predstavnik kluba, kar ni sprejemljivo.
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MNZ Maribor_1. članska liga_1718, 9. krog
Paloma - NK Cerkvenjak, 21.10.2017
Sklep št.: K - 84/1718
Izključenemu igralcu Govedič Blaž, NK Cerkvenjak, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška brezobzirne igre, po 18. čl. DP, na
podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Sklep št.: K - 85/1718
Izključenemu igralcu Vršič Samo, NK Cerkvenjak, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška žalitev sodnika (V 83. minuti je
izključeni igralec verbalno žalil glavnega sodnika, ker se ni strinjal z njegovo odločitvijo.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen
prepoved nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.
Ob zapuščanju igrišča je nadaljeval s komentiranjem.

NK RADLJE - NK PECA, 21.10.2017
Sklep št.: K - 86/1718
Izključenemu igralcu Praznik Mitja, NK Peca, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška brezobzirne igre, po 18. čl. DP, na podlagi
9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

NK Duplek - NK gostilna Lobnik Slivnica, 22.10.2017
Sklep št.: K - 87/1718
Izključenemu igralcu Velikonja Matjaž, NK Duplek, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi:
- prekrška žalitev sodnika, (V 87. minuti je izključeni igralec verbalno žalil glavnega sodnika, ker se ni strinjal z njegovo odločitivjo.), po 18. čl. DP, na
podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah,
- prekrška pljuvanja proti sodniku, (V 87. minuti je po izključitvi pljunil proti sodniku, ker se ni strinjal z njegovo odločitivjo.), po 18. čl. DP, na
podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah,
- prekrška ponovna žalitev sodnika, (V 87. je po izključitvi in po koncu tekme ponovno verbalno žalil glavnega sodnika.), po 18. čl. DP, na podlagi 9.,
10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.
Na podlagi 6. čl. DP se izreče enotna kazen prepoved nastopanja na osmih (8) zaporednih tekmah.
Kazen je bila izrečena v skaldu I.E.2, 3. in 4. Splošnih navodil NZS.

MNZ Maribor 2. članska liga_1718
NŠ ROHO - NK Miklavž (7. krog)
Sklep št. K - 88/1617
Po izvedenem disciplinskem postopku se uradno osebno Pleteršek Ivan, NK Miklavž, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja, zaradi prekrška žaljivega
komentiranja sodniških odločitev in nadaljevanja kršitve (Kaznovani trener je žaljivo komentiral odločitve sodnika, zaradi česar ga je ta odstranil s
tehničnega prostora. Med zapuščanjem igrišča je s prekrškom nadaljeval. ), za prekršek po 23. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP izreče kazen prepoved
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dostopa do uradnega tehničnega prostora ali garderob na dveh (2) zaporednih tekmah.
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in zagovor kaznovanega iz katerega izhaja, da s komentiranjem sodniških odločitev ni želel
oziroma ni nikogar žalil, če pa so bil njegove besede razumljene tako, se opravičuje.

NK MIKLAVŽ - NK Rošnja - Loka (8. krog), 21.10.2017, MNZ Maribor 2. članska liga_1718
Sklep št.: K - 89/1718
Po izvedenem disciplinskem postopku se NK Miklavž, zaradi prekrška nasilnega vedenja njihovih navijačev in vstopa v ograjen del igrišča, kamor
gledalci med tekmo ne smejo (V 74. minuti so se navijači domače ekipe nasilno vedli do vratarja nasprotne ekipe tako, da se proti njemu v igrišče
metali manjše predmete, eden pa je preskočil ograjo in hotel z njim fizično obračunavati. Obračunavanje so preprečili trije reditelji, ki so
učinkovito posredovali.), za prekršek po 24. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP izreče denarna kazen 100,00 € .
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika iz katerega nesporno izhaja, da so se navijači domače ekipe vedli nasilno, ko so proti vratarju
metali predmete, eden pa je celo preskočil ograjo. Intenziteta kršitve ni bila takšna, da bi moral prekiniti tekmo ali ukrepati kako drugače.
Prav tako je zagovor podal klub, ki je pojasnil, da je gostujoči vratar izzival navijače in da so imeli dovolj rediteljev, ki so učinkovito posredovali.
Pri odločanju o odgovornosti za prekršek je bilo upoštevano, da dejstvo, da je klub odgovoren za vedenje svojih navijačev in da bi reditelji morali
biti postavljeni tako, da da do kršitev ne bi prihajalo. Prav tako je bilo pri določitvi višine kazni upoštevano dejstvo, da intenziteta kršitve ni vplivala
na nemoten potek tekme.
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.

MNZ Maribor 2. članska liga_1718, 8. krog
NK AJM KUNGOTA - NŠ ROHO, 21.10.2017
Sklep št.: K - 90/1718
Izključenemu igralcu Muhič Simon, NK Kungota, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška brezobzirne igre, po 18. čl. DP, na
podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

MNZ Maribor Veteranska liga_1718, 10. krog
NK Paloma - NK Rošnja - Loka, 20.10.2017
Sklep št.: VET - 8/1718
Izključenemu igralcu Krnjak Matej, ŠD Rošnja Loka, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška brezobzirne igre, po 18. čl. DP, na
podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Sklep št.: VET - 9/1718
Izključenemu igralcu Kac Dejan, ŠD Rošnja Loka, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška brezobzirne igre, po 18. čl. DP, na
podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.
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NK Jurovski Dol - NK Miklavž, 20.10.2017
Sklep št.: VET - 10/1718
Izključenemu igralcu Kirbiš Matjaž, NK Jurovski dol, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška žalitev sodnika (V 62. minuti
je izključeni igralec verbalno žalil glavnega sodnika.), 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 bil upoštevan športni odhod izključenega igralca z igrišča in opravičilo sodniku po končani tekmi.

U19 Mladinska liga MNZ Maribor - 1. Skupina_1718, 8. krog
ND Marko Šuler - NK Pohorje , 22.10.2017
Sklep št.: K - 91/1718
Izključenemu igralcu Vukman Klemen, ND Slovenj Gradec, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška nasilne igre (V 57.
minuti je izključeni igralec igral nasilno tako, da je z nogami startal v predel gležnja nasprotnega igralca.), 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 - 2. Skupina_1718
Sklep št.: K - 92/1718
V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 47/1718 se NK Lenart zaradi prekrška odstopa od tekmovanja v ligi MNZ Maribor z ekipo U
19 in odpovedi delegirane tekme z NK Radlje, na podlagi 3. odst. 25e čl. DP izreče denarna kazen 250,00 €.
Višja kazen od minimalne je bila izrečena zato, ker odstop od tekmovanja po več odigranih tekmah vpliva na stroške klubov in MNZ Maribor ter
integriteto tekmovanja, prav tako pa neigranje delegirane tekme pomeni dodatno oteževalno okoliščino.

U15 Starejši dečki MNZ Maribor - 1. liga_1718
NŠ NK Radlje - Paloma Šentilj (8. krog), 21.10.2017, U15 Starejši dečki MNZ Maribor - 1. liga_1718
Sklep št. K - 93/1617
Po izvedenem disciplinskem postopku se prijavljena uradna oseba Moser Robert, NŠ NK Radlje, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja, zaradi prekrškov
žaljivega komentiranja sodniških odločitev in nasilnega vedenja do sodnika (Kaznovani je po končani tekmi pristopil do sodnika in žaljivo
komentiral sodniške odločitve med tekmo. Zatem pa je z rokami v predel ramena odrinil sodnika, takoj pa so ga umirili domači predstavniki kluba.
Po dejanju se je sodniku 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 21. 4. 2018.
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika, kaznovani pa kljub pozivu zagovora ni podal.

U13 Mlajši dečki MNZ Maribor - 9:9 - 1. skupina_1718
Sklep št.: K - 94/1718
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V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 43/1718 se NK Tezno zaradi prekrška neupravičenega izostanka s tekme 6. kroga, v 1. skupini
U 13 z NK Dogoše, na podlagi 24 čl. DP izreče ukor.
Pri izreku kazni je bilo upoštevano pojasnilo NK Tezno iz katerega izhaja, da zaradi spremembe programa tekmovanja niso bili dovolj pozorni na
spremenjen datum igranja tekme, da so se prej in po tem udeležili vseh tekem in da so bili zaradi tega oškodovani otroci, ki redno trenirajo in si
želijo igranja.

U11 Starejši cicibani MNZ Maribor - 9:9_1718
Sklep št.: K - 95/1718
V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 45/1718 se NK Pohorje zaradi prekrška nezagotovitve trenerja z ustrezno licenco za vodenje
ekipe U 11 na petih tekmah mlajših kategorij, na podlagi 24 čl. DP izreče ukor.

U11 Starejši cicibani MNZ Maribor - 7:7 - 1. skupina_1718
Sklep št.: K - 96/1718
V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 46/1718 se ŠD Slivnica zaradi prekrška nezagotovitve trenerja z ustrezno licenco za vodenje
ekipe U 11 na eni tekmi, na podlagi 24 čl. DP izreče opozorilo.

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 MNZM
Bojan Kitel,l.r.
Namestnik disciplinskega sodnika MNZM
Boris Toplak, l.r.
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