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Štev. dokumenta : 009/2016/17-DL  Ptuj, 4.10.2016 
 

Z A P I S N I K 
 
009/2016-17 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj , ki je bila v torek 
4.oktobra 2016, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) 
sprejel in izdal naslednje 
 
 
 

S K L E P E 
 
 
 

Cicibani U-7  28.9.2016 

 
 

Zaostale zadeve : 
Ekipa Središče  -  Cicibani U-7,  se iz neznanega razloga z ekipo niso udeležili turnirja Cicibanov U7 v 
Markovcih, zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 49. In 56. Propozicij MNZ Ptuj  ekipi 
izreče  denarna kazen v višini 30,00 EUR. Kazen je ekipa dolžna poravnati v 5. dneh po prejemu 
računa. 

 
 
 

SUPER LIGA 6. krog  1.-2.10.2016 

 
 

HAJDINA : CIRKULANE   
 
Domačin, ekipa Hajdine na tekmi ni zagotovila organiziranih pobiralcev žog,  zato se na podlagi čl. 
25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 13 in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče  Opomin. 
 
 
 
           SREDIŠČE OB DRAVI : APAČE  
 
Domačin, ekipa Središča na tekmi ni  zagotovila prisotnosti osebe za nudenje zdravniške pomoči, 
katera je bila zavedena v zapisnik o tekmi, zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 14/8 in 
49. Propozicij MNZ Ptuj (slaba organizacija tekme) ekipi izreče denarna kazen v višini 20 € /z besedo: 
dvajset evrov/. 
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STOJNCI : KETY EMMI BISTRICA   

 
Domačin, ekipa Stojnci na tekmi ni zagotovila organiziranih pobiralcev žog,  zato se na podlagi čl. 
25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 13 in 49. Propozicij MNZ Ptuj  in ponovitve prekrška ekipi izreče  
denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
 
Igralec ekipe Kety Emmi Bistrica, Dabanovič Jaka - 60614 je bil izključen zaradi protestiranja na 
sodniško odločitev, ko je sodnik dosodil 11 metrovko za nasprotno ekipo. Pri prepričevanju sodnika, 
da ni storil prekrška je le tega prijel za roko. Igrišče je zapustil športno in brez komentarja, po tekmi 
pa se je sodniku opravičil. Poslal je tudi pisno opravičilo vsem akterjem tekme. Zato se na podlagi 
določil 9/2., 19/1. in 20. Člena NZS, ter Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja 
lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 4 /štirih/ prvenstvenih/pokalnih 
tekmah. Ukrep prične veljati od dne 4.10.2016. 
 
 

 

1. RAZRED 6. krog  1.-2.10.2016 

 
 
              ORMOŽ : TRŽEC 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Tržec – na tekmi so prejeli  5+0 javnih opominov , se 
na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj  
ekipi  izreče denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 

 
 

              PRAGERSKO : MARKOVCI 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Markovci – na tekmi so prejeli  5+0 javnih opominov , 
se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj  
ekipi  izreče denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 

 
 
 

BOČ POLJČANE : LESKOVEC 
 

Igralec ekipe Leskovec, Emeršič Medved David - 74407 je bil izključen zaradi vlečenja, za kar je prejel 
drugi rumeni karton. Igrišče je zapustil športno, zato se na podlagi določil 9/2, 19/1. in 20. člena DP, 
igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni/pokalni  tekmi. 
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2. RAZRED 5. krog  1.-2.10.2016 

 
 

MAKOLE BAR MIHA : LOVRENC 
 
Igralec ekipe Makole Bar Miha, Topolovec Primož - 43911 je bil izključen zaradi protestiranja na 
sodniško odločitev, za kar je prejel drugi rumeni karton in bil izključen. To ga je razburilo, pristopil je 
do sodnika, ga (močnejše intenzitete) prijel za roko, ter mu grozil, da bo z njim fizično obračunal. 
Igrišče je zapustil nešportno z protestiranjem. Zato se na podlagi določil 9/2., 19/1. in 20. Člena NZS, 
ter Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče 
kazen prepovedi nastopanja na 7 /sedmih/prvenstvenih/pokalnih tekmah. Ukrep prične veljati od 
dne 4.10.2016.  
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Makole Bar Miha – na tekmi so prejeli  4+1 javnih 
opominov , se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP, ter 49. čl. Propozicij 
MNZ Ptuj  ekipi  izreče denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 

 
 

                       MAJŠPERK : HAJDOŠE 
 
Igralec ekipe Majšperk, Bele Klemen -98073  je bil izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za  
zadetek. Igrišče je zapustil športno.  Zato se na podlagi določil 9/2., 19/1. in 20. člena NZS, igralcu za 
ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni  tekmi. 
 
 

ZGORNJA POLSKAVA : GRAJENA 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Grajena – na tekmi so prejeli  5+0 javnih opominov , se 
na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj  
ekipi  izreče denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 

 
 

MLADINA 6. krog  1.-2.10.2016 

 
BOČ POLJČANE : VIDEM 

 
Igralec ekipe Boč Poljčane, Ratej Matic - 103240 je bil izključen zaradi brezobzirne igre, za kar je 
prejel drugi rumeni karton. Igrišče je zapustil športno, zato se na podlagi določil 9/2, 19/1. in 20. 
člena DP, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni  tekmi. 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Boč Poljčane – na tekmi so prejeli  4+1 javnih 
opominov , se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP, ter 49. čl. Propozicij 
MNZ Ptuj  ekipi  izreče denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
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Uvedba disciplinskega postopka NK Boč 
Na podlagi uradne pritožbe NK Videm  in utemeljenega suma, da je na prv,. tekmi mladina Boč 
Poljčane : Videm nastopil igralec NK Boč, ki na tekmi ni imel pravice nastopa (nastop pod drugim 
imenom)  se na osnovi 29/2 čl. DP NZS uvede disciplinski postopek  proti ekipi NK Boč mladina in se 
skliče soočenje uradnih oseb, ter dveh igralcev NK Boč omenjenih v pritožbi.  
 
 
Igralec ekipe Videm, Kozel David - 80103 je bil izključen zaradi konfrontacije z nasprotnikom, za kar 
je prejel drugi rumeni karton. Igrišče je zapustil športno, zato se na podlagi določil 9/2, 19/1. in 20. 
člena DP, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni  tekmi. 
 

 
APAČE : SREDIŠČE 

 
Ekipa Središče  ni prispela in odigrala prvenstvene tekme v Apačah. Tik pred tekmo so sporočili, da se 
jih je zbralo premalo, zato niso odpotovali. Tako se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 49. In 
56. Propozicij MNZ Ptuj  ekipi izreče  denarna kazen v višini 100,00 EUR (sodniški stroški niso všteti, 
saj so sodniki bili pravočasno odpoklicani). Kazen je ekipa dolžna poravnati v 5. dneh po prejemu 
računa. 
 

 

KADETI 5. krog  1.-2.10.2016 

 
 

ORMOŽ : PODVINCI AGROC. PTUJ 
 

Igralec ekipe Podvinci Agroc. Ptuj, Kramberger Matic -87584 je bil izključen zaradi nešportnega 
protestireanja na sodniško odločitev, za kar je prejel drugi rumeni karton. Igrišče je zapustil športno, 
zato se na podlagi določil 9/2, 19/1. in 20. člena DP, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi 
nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni  tekmi. 
 

 
 
PRAVNI POUK: 

Proti izrečenim sklepom disciplinskega organa je dovoljena pritožba v roku 3 dni od prejema 
zapisnika obravnave disciplinskega sodnika. Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan 
pritožbenega roka priporočeno, po pošti na naslov MNZ Ptuj, Čučkova ulica 2,2250 Ptuj  in vplačana 
pritožbena taksa v višini 80 € na TRR MNZ Ptuj  št. 61000-0007493306. Potrdilo o plačani pritožbi 
mora biti priloga k poslani pritožbi. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za 
pritožbe MNZ Ptuj. Pritožbo lahko vložita kaznovani ali njegov klub ter tisti, ki je predlagal uvedbo 
disciplinskega postopka. 

 
 

     Disciplinski sodnik MNZ Ptuj: 

  Danilo LEVAČIČ l.r. 
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