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Celje, 14.09.2016

Zapisnik

08/2016. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v sredo, 14. septembra 2016, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

3. SNL - Sever 16/17, 4. krog, 10.09.2016

NK Šmarje pri Jelšah - Mons Claudius

Sklep št. 18/16-17
NK ŠMARJE PRI JELŠAH
Ekipa ni zagotovila zadostnega števila rediteljev na tekmi, ki bi preprečevali vnos pločevink piva na tribuno ter niso zagotovili, da bi
delegat-kontrolor lahko nemoteno opravil svoje delo.
SKLEP: Na podlagi določil 9/1 in 25/1 člena DP NZS, se ekipi izreče opozorilo

Sklep št. 19/16-17
MONS CLAUDIUS
Ekipa je na tekmi prejela pet (5) javnih opominov, zoper uradno osebo pa je bila podana prijava.
SKLEP: Na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP NZS, se ekipi izreče denarna kazen 150,00 €.

Sklep št. 20/16-17
FERČEC FREDI (POMOČNIK TRENERJA MONS CLAUDIUS)
Zoper pomočnika trenerja, ki se je v času tekme nahajal na tribuni za navijače, je bila po tekmi podana prijava, ker je med tekmo izzival delegata
tekme, po tekmi pa je počakal sodnike in delegata ter ga spraševal kakšno oceno bo dal za slabo sojenje.
SKLEP: Na podlagi določil 9/1 in 24. členom DP NZS, se uradni osebi izreče opozorilo.

Sklep št. 21/16-17
PEER SAMO (28928, MONS CLAUDIUS)
PEER Samo je bil v 42. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (2 x brezobzirna igra). Po izključitvi je igrišče zapustil takoj in
športno.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreče ukrep prepovedi nastopanja na eni (1) prvenstveni tekmi.

NK Fužinar Ravne Systems - S.Rojko Dobrovce

Sklep št. 22/16-17
PLIŠIĆ IGOR (7721, NK FUŽINAR RAVNE SYSTEMS)
PLIŠIĆ Igor je bil v 83. minuti tekme izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za doseganje zadetka. Po izključitvi je igrišče zapustil takoj in športno.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreče ukrep prepovedi nastopanja na eni (1) prvenstveni tekmi.

Dravinja - NK Šmartno 1928
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Sklep št. 23/16-17
NK ŠMARTNO 1928
Ekipa je na tekmi prejela pet (5) javnih opominov.
SKLEP: Na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP NZS, se ekipi izreče denarna kazen 125,00 €.

Sklep št. 24/16-17
DRAVINJA
Ekipa na tekmi ni zagotovila uradnega napovedovalca in oseb z nosili za morebitne poškodovane igralce.
SKLEP: Na podlagi določil 9/1 in 25/1 člena DP NZS, se ekipi izreče opozorilo.

AjDAS Lenart - Korotan Prevalje

Sklep št. 25/16-17
BUKOVEC MIHAEL (TRENER KOROTAN PREVALJE)
Trener je bil v 85. minuti tekme odstranjen s klopi za rezervne igralce zaradi nestrinjanja s sodniškimi odločitvami. Po odstranitvi je trener odšel
takoj in športno.
SKLEP: Na podlagi določil 9/1., 24 in 25. členom DP NZS, se uradni osebi izreče denarna kazen 50,00 €.

NK Dravograd - NK ZU-VIL Brunšvik

Sklep št. 26/16-17
NK DRAVOGRAD
Ekipa na tekmi ni zagotovila uradno prijavljenega maserja. Naknadno je bila zagotovljena druga usposobljena oseba za nudenje prve pomoči, ki je
bila prisotna na tekmi.
SKLEP: Na podlagi določil 9/1 in 25/1 člena DP NZS, se ekipi izreče opozorilo.

PRAVNI POUK: Zoper izrečene disciplinske kazni je dovoljena pritožba v roku tri dni /3/ od prejema sklepa oz. od objave sklepa (39. čl. DP NZS)
na spletni strani 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 400,00 EUR ter nakazana na TRR NZS: 33000-0000606726.
Pritožba ne zadrži izvršitve kazni.

Selim Alić
Disciplinski sodnik
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