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Štev. Dokumenta : 024/2017/18-DL                                              Ptuj, 1.5.2018 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

024/2017-18 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v torek 
1.maja 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel 
in izdal naslednje 
 

S K L E P E 
 
 

SUPER LIGA 17. krog  28-29.4.2018 

 

                  NK MARKOVCI : NK PODVINCI 

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Podvinci na tekmi so prejeli  5+0 javnih opominov, 
zato se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. DP NZS, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče 
denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
 
 
                                                                   NK APAČE :  ŠD CIRKULANE 
 
Igralec ekipe NK Apače, Predikaka Aleš - 33927 je v 19. minuti tekme prejel direktni rdeči karton in bil 
izključen. Nasprotnikov igralec in omenjeni sta v borbi oba z visoko intenziteto štartala na žogo. Med 
njima je prišlo do trka z nogami, vendar je omenjeni z podplatom nogometnega čevlja zadel 
nasprotnika v predel podgoleni. Nasprotni igralec je posledično utrpel zlom noge v predelu 
(podgoleni). Nudena mu je bila zdravniška pomoč, z reševalnim vozilom pa je bil odpeljan v 
bolnišnico.  Igrišče je zapustil športno. Zato se na podlagi določil 9/2, 19/1. in 20. člena DP NZS, 
igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah.  
 

 

1. RAZRED  17.krog  28.4-2.5.2018 

 

                    NK BOČ POLJČANE : NK GRAJENA 

 
Gostujoča ekipa, NK Grajena je na tekmo prispela z manj igralci. Tekma se je posledično pričela z 12. 
min. zamudo le z 9 (devetimi). Po 12 min. igre sta se priključila 2 (dva) igralca, tako da so tekmo 
nadaljevali z 11 (enajstimi).  Zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 19. in 49. Propozicij 
MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
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                        ŠD SKORBA : POLSKAVA AVTOP. GROBELNIK 
 
Domačin, ekipa ŠD Skorba na tekmi ni zagotovila prisotnosti osebe za nudenje zdravniške pomoči (je 
bila zavedena v zapisnik o tekmi), zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 14. in 49. 
Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
 
 
 

MLADINA 14.krog  28.4.2018 

 
 

                                                                  ORMOŽ : NK BOČ POLJČANE 
 

Gostujoča ekipa, NK Boč Poljčane je na tekmo prispela z premajhnim številom igralcev. Eden od 
igralcev (domnevno vratar) je bil s strani sodnika prepoznan kot prestar za to kategorijo, preden so 
oddali prijavo igralcev za tekmo. Takrat se je trener ekipe – predstavnik, odločil da tekme ne bodo 
igrali ker jih je premalo, nakar so zapustili igralni objekt v Ormožu. Zato se na podlagi čl. 25/1, 9/1 DP 
NZS in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče denarna kazen v višini 100 € /z besedo: sto evrov/.  
 

 NŠ KORANT BUKOVCI : NK APAČE 
 
Igralec ekipe NŠ Korant Bukovci, Tomažič Marsel - 78350 je bil izključen zaradi oviranja izvedbe 
prostega udarca, za kar je prejel 2.RU karton in bil izključen. Igrišče je zapustil športno, zato se na 
podlagi določil 9/2, 19/1. in 20. člena DP NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi 
nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi. 
 

      ŠD LESKOVEC : HAJDINA GOLGETER 
 

Domača ekipa ŠD Leskovec na tekmi ni zagotovila ustrezne varnosti za udeležence tekme (igralce in 
navijače) nasprotne ekipe. Po tekmi so domači navijači prišli do uradnih prostorov, kar jim ni 
preprečila redarska služba, ter grozili gostujočim igralcem in pričeli pretepati gostujoče navijače.  
Zato se ekipi ŠD Leskovec (slabo delo redarske službe, prisoten le 1 (en) redar –  (druga ponovitev 
prekrška) na podlagi čl. 25., 9/1 DP NZS, ter 13. in 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj, izreče enotna denarna 
kazen v višini 70 € /z besedo: sedemdeset evrov/. 
  
Trener ekipe Hajdina Golgeter, Verlak Aleksander - 11053 UEFA B je bil v 58. minuti odstranjen iz 
tehničnega prostora, zaradi protestiranja na sodniške odločitve, žalitev in vstopa nekaj metrov v 
igrišče.  Ograjeni del igrišča je zapustil z negodovanjem, po tekmi se je opravičil. 
Ukrep1: Na podlagi čl. 24. in 9/2 DP NZS se UO - trenerju ekipe izreče ukrep prepoved dostopa do 
garderob in uradnega tehničnega prostora na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.  
O ukrepu  se obvesti DNT Ptuj.  
Ukrep2: Ekipi pa se na podlagi čl. 26., 9/1 DP NZS in 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj, izreče denarna kazen  
v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
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ST. DEČKI 1. RAZRED 11.krog  27.4.2018 

 
                                                           ALUMINIJ : NŠ KORANT MARKOVCI 

 
Gostujoča ekipa, NŠ Korant Markovci je na tekmo prispela z premajhnim številom igralcev. Prispelo 
jih je le 6 (šest). Tako se posledično zaradi premajhnega števila igralcev tekma ni odigrala. Zato se na 
podlagi čl. 25/1, 9/1 DP NZS in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče denarna kazen v višini 100 € /z 
besedo: sto evrov/.  
 
 
 
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: 
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