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Celje, 09.11.2016

Zapisnik

18/2016. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v sredo, 09. novembra 2016, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

3. SNL - Sever 16/17, 12. krog

NK Dravograd - Dravinja, 05.11.2016

Sklep št. 54/16-17
NK DRAVOGRAD
Ekipa je na tekmi prejela tri (3) javne opomine, s klopi za rezervne igralce pa sta bila odstranjena pomočnik trenerja in predstavnik ekipe.
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. 55/16-17
PŠENIČNIK MARKO (POMOČNIK TRENERJA NK DRAVOGRAD)
Pomočnik trenerja je bil v 29. minuti tekme odstranjen s klopi za rezervne igralce zaradi nestrinjanja s sodniškimi odločitvami. Za odstranitev se je
tudi pisno opravičil.
SKLEP: Na podlagi določil 9/1., 24 in 25. členom DP NZS, se uradni osebi izreče denarna kazen 50,00 €.

Sklep št. 56/16-17
DAMIŠ BOŠTJAN (PREDSTAVNIK EKIPE NK DRAVOGRAD)
Predstavnik ekipe je bil po končanem prvem polčasu in pri odhajanju z igrišča s strani pomočnika sodnika opozorjen na neprimerno obnašanje na
klopi za rezervne igralce. Na to opozorilo se je predstavnik ekipe pričel nesramno in nekorektno obnašati zato ga je sodnik odstranil s klopi za
rezervne igralce.
SKLEP: Na podlagi določil 9/1., 24 in 25. členom DP NZS, se uradni osebi izreče denarna kazen 50,00 €.

S.Rojko Dobrovce - Korotan Prevalje, 05.11.2016

Sklep št. 57/16-17
LEŠNIK TILEN (71303, S. ROJKO DOBROVCE)
LEŠNIK Tilen je bil v 78. 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 izreka ukrep prepovedi nastopanja na eni (1) prvenstveni tekmi.

NK ZU-VIL Brunšvik - Mons Claudius, 06.11.2016

Sklep št. 58/16-17 
KLASINC MARKO (73792, MONS CLAUDIUS) 
KLASINC Marko je bil v 87. minuti tekme izključen zaradi žalitev glavnega sodnika z neprimernimi besedami. Po izključitvi je igrišče zapustil takoj in 
športno.



Stran 2 od 2

SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi nastopanja na treh (3) prvenstvenih tekmah. 

Sklep št. 59/16-17
MONS CLAUDIUS
Ekipa je na tekmi prejela štiri (4) javne opomine, s klopi za rezervne igralce pa je bil odstranjen predstavnik ekipe.
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. 60/16-17
VODUŠEK FRANC (PREDSTAVNIK EKIPE MONS CLAUDIUS)
Predstavnik ekipe je bil v 74. minuti tekme odstranjen s klopi za rezervne igralce zaradi protestiranja na sodniške odločitve. Po odstranitvi je odšel
takoj in športno.
SKLEP: Na podlagi določil 9/1., 24 in 25. členom DP NZS, se uradni osebi izreče denarna kazen 50,00 €.

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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