Maribor , 23.08.2018

Zapisnik namestnika disciplinskega sodnika MNZM, 23. 8. 2018
25/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v četrtek, 23. avgust 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Sklep št.: K - 1/1819
Z ugotovitvenim sklepom namestnice vodje tekmovanj št. NVT - 1/1819 in 3/1819 z dnem 16.8.2018 je bilo ugotovljeno, da ŠD Jakobski dol v
določenem roku ni plačal finančnih obveznosti do sodnikov, ki imajo status študenta, status samostojnega podjetnika in finančnih obveznosti do
MNZ Maribor. Zaradi tega se jim določi dodatni rok za plačilo in sicer do 27.8. 2018.
V kolikor v predpisanem dodatnem roku ŠD Jakobski dol ne bo dokazal, da je plačal finančne obveznosti, se jim na podlagi 2. odstavka 35. člena
DP izreče suspenz in prepoved prestopnih dejavnosti, ki v skladu s 4. odstavkom 35. čl. DP traja dokler ne dokažejo, da so denarno obveznost
plačali.
V skladu z 38. čl. DP zoper sklep o suspenzu pritožba ni dovoljena

Sklep št.: K - 2/1819
Z ugotovitvenim sklepom namestnice vodje tekmovanj št. NVT - 3/1819 z dnem 16.8.2018 je bilo ugotovljeno, da NK Pohorje v določenem roku ni
plačal finančnih obveznosti do MNZ Maribor. Zaradi tega se jim določi dodatni rok za plačilo in sicer do 27.8. 2018.
V kolikor v predpisanem dodatnem roku NK Pohorje ne bo dokazal, da je plačal finančne obveznosti, se jim na podlagi 2. odstavka 35. člena DP
izreče suspenz in prepoved prestopnih dejavnosti, ki v skladu s 4. odstavkom 35. čl. DP traja dokler ne dokažejo, da so denarno obveznost plačali.
V skladu z 38. čl. DP zoper sklep o suspenzu pritožba ni dovoljena.

Sklep št.: K - 3/1819
Z ugotovitvenim sklepom namestnice vodje tekmovanj št. NVT - 3/1819 z dnem 16.8.2018 je bilo ugotovljeno, da NK Železničar Maribor v
določenem roku ni plačal finančnih obveznosti do MNZ Maribor. Zaradi tega se jim določi dodatni rok za plačilo in sicer do 27.8. 2018.
V kolikor v predpisanem dodatnem roku NK Železničar Maribor ne bo dokazal, da je plačal finančne obveznosti, se jim na podlagi 2. odstavka 35.
člena DP izreče suspenz in prepoved prestopnih dejavnosti, ki v skladu s 4. odstavkom 35. čl. DP traja dokler ne dokažejo, da so denarno
obveznost plačali.
V skladu z 38. čl. DP zoper sklep o suspenzu pritožba ni dovoljena.

Sklep št.: K - 4/1819
Z ugotovitvenim sklepom namestnice vodje tekmovanj št. NVT - 3/1819 z dnem 16.8.2018 je bilo ugotovljeno, da NK Šentilj v določenem roku ni
plačal finančnih obveznosti do MNZ Maribor. Zaradi tega se jim določi dodatni rok za plačilo in sicer do 27.8. 2018.
V kolikor v predpisanem dodatnem roku NK Šentilj ne bo dokazal, da je plačal finančne obveznosti, se jim na podlagi 2. odstavka 35. člena DP
izreče suspenz in prepoved prestopnih dejavnosti, ki v skladu s 4. odstavkom 35. čl. DP traja dokler ne dokažejo, da so denarno obveznost plačali.
V skladu z 38. čl. DP zoper sklep o suspenzu pritožba ni dovoljena.
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1. Članska liga MNZ Maribor_1819
NK Rače : NK Korotan Prevalje, 18.8.2018
Sklep št.: K - 5/1819
Ekipa NK Korotan Prevalje je na članski tekmi z NK Rače v 1. krogu, 1. članske lige MNZ Maribor, prejela pet rumenih kartonov. Zaradi dosežene
vsote petih rumenih kartonov je NK Korotan Prevalje 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 - 6/1819
Iz poročila delegata tekme je bilo ugotovljeno, da NK Rače, 18.8.2018 na članski tekmi z NK Korotan Prevalje ni zagotovil trenerja s potrjeno licenco
za tekočo sezono. NK Rače je tako kršilo določila 24. člena DP, ker niso izpolnili obveznosti, da bi za tekmo zagotovili trenerja z ustrezno licenco.
Na podlagi 2. odstavka 9. čl. DP se jim izreče opomin.

NK Peca : NK Marles Hiše, 18.8.2018
Sklep št.: K - 7/1819
Ekipa NK Marles Hiše je na članski tekmi z NK Peca v 1. krogu, 1. članske lige MNZ Maribor, prejela pet rumenih kartonov. Zaradi dosežene vsote
petih rumenih kartonov je NK Marles Hiše za vsak prejeti rumeni karton, na podlagi 1. alineje, 1. odstavka 22. člena DP, dolžan plačati 10.00 €,
torej skupaj 50,00 €.

NK Rošnja Loka : NK Starše, 18.8.2018
Sklep št.: K - 8/1819
Iz poročila delegata tekme je bilo ugotovljeno, da ekipa NK Starše, 18.8.2018 na članski tekmi z NK Rošnjo-Loka ni zagotovil trenerja s potrjeno
licenco za tekočo sezono. NK Starše je tako kršilo določila 24. člena DP, ker niso izpolnili obveznosti, da bi za tekmo zagotovili trenerja z ustrezno
licenco. Na podlagi 2. odstavka 9. čl. DP se jim izreče opomin.

1. Članska liga MNZ Maribor_1819, 1. krog
NK Rače - NK Korotan Prevalje, 18.08.2018
Sklep št: K - 9/1819
Izključen igralec Kovačič Nejc, NK Rače, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego zadetka (V 14. minuti je s prekrškom igranja žoge z roko pri
strelu na gol preprečil zadetek), po 18. čl., v skladu z 9. in 10. čl. DP se kaznuje s prepovedjo 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.
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Namestnik disciplinskega sodnika MNZM
Boris Toplak, l.r.
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