Maribor , 09.11.2018

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZM, 9. 11. 2018
44/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v petek, 09. november 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
NK TAB Akumulator : NK Peca
Zveza sklep št. K -20/1819
Po izvedenem disciplinskem postopku soočenja je prijavljeni igralec Aliti Vedat, NK Peca, zaradi prekrškov:
1. žaljivega komentiranja sodniških odločitev po 18. čl., v skladu z 8., 9. in 10. čl. DP izreče kazen prepoved nastopanja na dveh (2) zaporednih
tekmah.
2. odrivanje pomočnika 1 sodnika, po 18. čl., v skladu z 8., 9. in 10. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za dobo treh (3) mesecev
Na podlagi 6. čl. DP se kršitelju Aliti Vedat izreče enotna kazen prepoved nastopanja za dobo treh (3) mesecev, t.j. do 07.12.2018.
Kazen je bila izrečena v skladu s prvim poglavjem, točko F. 6 Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig NZS.
Obrazložitev:
V zvezi s pritožbo na sklep disciplinskega sodnika K – 20/1819 in sklepa Komisije za pritožbe MNZ Maribor je disciplinski sodnik za dne 25.10.2018
sklical soočenje prizadetega igralca, sodnikov in delegata tekme in ugotovil naslednje: Po končani tekmi so igralci NK Peca in njihovi navijači
obkrožili sodnike. Prišlo je do vsesplošnega prerivanja in odrivanja ter drugega nešportnega fizičnega napada na sodnike (udarjanje, vlečenje za
lase, pljuvanja, klofut, strganje sodniškega grba). Med igralci je bil še posebej aktiven z nešportnima dejanjema Aliti Vedat, katerega je na soočenju
pomočnik 1 sodnika tudi prepoznal. Pomočnik 1 sodnika pove, da ga je omenjeni igralec žalil in odrinil, ne more pa z gotovostjo zatrditi, da ga je ta
isti igralec večkrat nasilno odrinil, kot je bilo zapisano v poročilu. Igralec je dejanja priznal in dejal, da ni šlo za večkratno nasilno odrivanje s čimer
se je pomočnik 1 sodnika tudi strinjal. Igralec se je sodniku še enkrat opravičil za dejanja, ki jih je storil.

Zveza sklep št.: K - 21/1819
Po izvedenem disciplinskem postopku soočenja je prijavljeni igralec Štiftar Jaroš, NK Peca, zaradi prekrškov:
1. žaljivega komentiranja sodniških odločitev in groženj, po 18. čl., v skladu z 8., 9. in 10. čl. DP izreče kazen prepoved nastopanja na treh (3)
zaporednih tekmah.
2. odrivanje sodnika, po 18. čl., v skladu z 8., 9. in 10. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za dobo treh (3) mesecev
Na podlagi 6. čl. DP se kršitelju Štiftar Jaroš izreče enotna kazen prepoved nastopanja za dobo treh (3) mesecev, t.j. do 07.12.2018.
Kazen je bila izrečena v skladu s prvim poglavjem, točko F. 6 Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig NZS.
Obrazložitev:
V zvezi s pritožbo na sklep disciplinskega sodnika K – 21/1819 in sklepa Komisije za pritožbe MNZ Maribor je disciplinski sodnik za dne 25.10.2018
sklical soočenje prizadetega igralca, sodnikov in delegata tekme in ugotovil naslednje: Po končani tekmi so igralci NK Peca in njihovi navijači
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obkrožili sodnike. Prišlo je do vsesplošnega prerivanja in odrivanja ter drugega nešportnega fizičnega napada na sodnike (udarjanje, vlečenje za
lase, pljuvanja, klofut, strganje sodniškega grba). Med igralci je bil še posebej aktiven z nešportnimi dejanji Štiftar Jaroš, katerega je na soočenju
pomočnik 2 sodnika tudi prepoznal, tako kot je v poročilu tudi zapisal. Pomočnik 2 sodnika pove, da je omenjeni igralec med prvimi pritekel do
glavnega sodnika zraven katerega je bil sam, ga žalil, grozil in odrinil. Igralec je dejanja žaljenja in groženj priznal, medtem ko je glede odrivanja
sodnika povedal, da je možno da je prišlo do kontakta s sodnikom, vendar ni bilo nasilno. Igralec se je pomočniku 2 sodnika še enkrat za dejanja,
ki jih je storil opravičil.

Sklep št.: K - 119/1819
Po izvedenem disciplinskem postopku se prijavljeno uradno osebno Pignar Jure, NK Brunšvik, ki je bil na tekmi v vlogi predstavnika ekipe, zaradi
prekrška nešportnega obnašanja do sodnika, za prekršek po 23. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP izreče kazen prepoved dostopa do uradnega
tehničnega prostora ali garderob na eni (1) zaporedni tekmi.
V čas trajanja kazni se všteje suspenz.
Pri izreku kazni so bila upoštevna poročila sodnikov in delegata ter pisni zagovor, s katerim kršitelj oporeka kršitev nešportnega obnašanja do
sodnikov. Svoje ravnanje pa zagovarja kot pogovarjanje s svojimi t.i. sodelavci.
Disciplinski sodnik je pri tehtanju dokazov upošteval vsa poročila sodnikov in delegata iz katerih izhaja vsebinsko identično opisano ravnanje
kršitelja. Zato je bila izrečena kazen kot je zapisano v izreku, saj je kršitev zagotovo bila storjena z načinom kritiziranja sojenja. Kazen je bila
določena v skladu s I. poglavjem, točko E.5 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS.

2. Članska liga MNZ Maribor_1819
Sklep št.: K - 120/1819
Odstranjeno uradno osebno Tomažič Uroš, ekipe NK Slivnica pri Mariboru, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja ekipe in v zapisniku prijavljen tudi kot
igralec pod št. 23, zaradi ponovljenega prekrška ugovarjanja in protestiranja, zaradi česar ga je sodnik odstranil s tehničnega prostora in prekrška
žaljivega komentiranja sodniške odločitve po odstranitvi s tehničnega prostora, za prekršek po 23. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP izreče kazen
prepoved dostopa do uradnega tehničnega prostora ali garderob na dveh (2) zaporednih tekmah.

2. Članska liga MNZ Maribor_1819, 11. krog
NK Radlje - NK AJM Kungota, 03.11.2018
Sklep št.: K - 121/1819
Izključeni igralec Brunšek Žiga, NK AJM Kungota, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška verbalne žalitve sodnika (V 75.
minuti je verbalno žalil sodnika. Za dejanje se je po tekmi opravičil sodniku in dejanje obžaloval - izhaja in poročila sodnika.), po 18. čl. DP, na
podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.
Višina kazni je bila določena v skladu s I. poglavjem, točko E.3. in 3. točko IV. poglavja, Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja
lig NZS.

ŠD BIOSAD Jakob - NŠ ROHO, 03.11.2018
Sklep št.: K - 122/1819
Izključeni igralec Joldžić Salko, NŠ ROHO, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška pljuvanja (V 73. minuti je prišlo do
konflikta med izključenim in nasprotnim igralcem, med katerim je kršitelj pljunil nasprotnega igralca.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP,
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izreče kazen prepoved nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.
Višina kazni je bila določena v skladu s I. poglavjem, točko D.1. Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS.

Sklep št.: K - 123/1819
Izključeni igralec Kejžar Rene, ŠD Biosad Jakob, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška pljuvanja (V 73. minuti je prišlo
do konflikta med izključenim in nasprotnim igralcem, med katerim je kršitelj pljunil nasprotnega igralca.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl.
DP, izreče kazen prepoved nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.
Višina kazni je bila določena v skladu s I. poglavjem, točko D.1. Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS.

FC VOP Prepolje - NK gostilna Lobnik Slivnica, 03.11.2018
Sklep št.: K - 124/1819
Izključeni igralec Jurič Timotej, ŠD Slivnica pri Mariboru, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška nasilnega štarta (V 89.
minuti je nasilno štartal na nasprotnega igralca.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na dveh (2)
zaporednih tekmah.
Višina kazni je bila določena v skladu s I. poglavjem, točko A.2. Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS.

NK Aquasystems Dogoše - Slovenj Gradec, 04.11.2018
Sklep št.: K - 125/1819
Izključeni igralec Mlakar Jernej, ND Slovenj Gradec, 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 - 126/1819
Izključeni igralec Kokalj Rok, ND Slovenj Gradec, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego
zadetka (V 53. minuti je izključeni igralec s prekrškom preprečil nasprotnemu igralcu doseči zadetek.), po 18. členu DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl.
DP, izreče kazen prepovedi nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

U17 Kadetska liga MNZ Maribor_1819, 10. krog
NŠ ROHO - NK MB Tabor, 04.11.2018
Sklep št.: K - 127/1819
Izključeni igralec Švenda Matic, NK MB Tabor, 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.

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
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priporočeno po pošti.
Disciplinski sodnik MNZM
Bojan Kitel, l.r.
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