Celje, 24.08.2016

Zapisnik
05/2016. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v sredo, 24. avgusta 2016, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje:

SKLEPE
3. SNL - Sever 16/17 2016/2017, 1. krog, 20.08.2016
S.Rojko Dobrovce - AjDAS Lenart
Sklep štev. 04/1617
S. ROJKO DOBROVCE
Ekipa je na tekmi prejela 5 javnih opominov.
SKLEP: Ekipi se na podlagi 9/1-3, 24. in 25. člena DP NZS izreka denarna kazen 125,00 €.

NK Rogaška - NK Fužinar Ravne Systems
Sklep štev. 05/1617
NK ROGAŠKA
Ekipa je na tekmi prejela 6 javnih opominov.
SKLEP: Ekipi se na podlagi 9/1-3, 24. in 25. člena DP NZS izreka denarna kazen 150,00 €

NK Dravograd - NK Šmarje pri Jelšah
Sklep štev. 06/16-17
KOBILŠEK URH (TRENER; NK ŠMARJE PRI JELŠAH)
Trener ekipe NK Šmarje pri Jelšah KOBILŠEK Urh je bil v 93. minuti tekme zaradi nešportnega protestiranja na sodniške odločitve odstranjen s
klopi za rezervne igralce. Po tekmi se je trener opravičil sodniku za izrečene besede.
SKLEP: Trenerju se na podlagi določil čl. 9/1-3 in 24 DP NZS izreka denarna kazen 50,00 €.

Maribor B - Korotan Prevalje
Sklep štev. 07/1617
KOROTAN PREVALJE
Ekipa je na tekmi nastopila brez trenerja, ki je prijavljen med uradnimi osebami za to tekmovanje.
SKLEP: Ekipi se na podlagi določil 9/1-1, 18. in 25/1-7 člena DP NZS izreka opozorilo.

NK Šmartno 1928 - Mons Claudius
Sklep štev. 08/1617
TROP MATJAŽ (60554) NK ŠMARTNO 1928
TROP Matjaž je bil v 72. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (stalno kršenje pravil in spotikanje). Po izključitvi je igrišče zapustil
takoj in športno.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi nastopanja na eni (1) prvenstveni tekmi.

ŠD Videm - Dravinja
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Sklep štev. 09/16-17
RATKOVIČ BOŠTJAN (TRENER; DRAVINJA)
Trener ekipe DRAVINJA, RATKOVIČ Boštjan je bil v 62. minuti tekme zaradi nešportnega protestiranja na sodniške odločitve in nešportnega
obnašanja do »svojih« rezervnih igralcev odstranjen s klopi za rezervne igralce.
SKLEP: Trenerju se na podlagi določil čl. 9/1-3 in 24 DP NZS izreka denarna kazen 50,00 €.

Na podlagi 39. člena DP NZS ima igralec ali njegov klub pravico v roku treh (3) dni od prejema/objave tega sklepa podati pisno pritožbo na
izrečeni ukrep. Igralca na podlagi prejetega/objavljenega sklepa o izrečenem ukrepu obvešča klub, kot to določa 38. člen DP NZS. Zato se šteje,
da je pritožba vložena pravočasno, če je oddana s priporočeno pošiljko na pošti zadnji dan pritožbenega roka, ki velja od takrat, ko je sklep o
disciplinski kazni objavljen na spletu MNZ Celje. O pritožbi zoper sklepe odloča Komisija za pritožbe NZS. Pritožba je pravočasna, če je oddana
zadnji dan pritožbenega roka priporočeno po pošti in je vplačana pritožbena taksa v višini 400 € ter nakazana na TRR NZS:33000-0000606726.
Pritožba ne zadrži izvršitve kazni.
Selim Alić
Disciplinski sodnik
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