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Štev. Dokumenta : 006/2017/18-DL

Ptuj, 26.9.2017
ZAPISNIK

006/2017-18 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v torek
26.septembra 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP)
sprejel in izdal naslednje
SKLEPE
SUPER LIGA 5.krog 23-24.9.2017
NK MARKOVCI : ŠD STOJNCI
Igralec ekipe NK Stojnci, Petrovič Aleks - 51584 je bil izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za
zadetek za kar je prejel direktni rdeči 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.

Igralec ekipe NK Stojnci, Jaušovec Peter - 60581 je bil izključen zaradi protestiranja in žalitve
sodnikov, za kar je prejel direktni rdeči 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 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah.

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe ŠD Stojnci – na tekmi so prejeli 4+2 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 25 € /z besedo: petindvajset evrov/.

1. RAZRED 5.krog 23-24.9.2017
ŠD SKORBA : ŠD GRAJENA
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe ŠD Skorba – na tekmi so prejeli 5+0 javnih opominov,
ter pred tekmo težave z pisanjem zapisnika, (posledično 10 min. zamuda tekme), zato se na podlagi
določil 9/1., 25/1., 26/1. DP NZS, ter 11. in 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče enotna denarna
kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/.
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ŠD PODLEHNIK : NK TRŽEC
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Tržec – 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/.

ŠD GORIŠNICA : NK BOČ POLJČANE
Igralec ekipe ŠD Gorišnica, Škerjanec Marko - 98462 je bil izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za
zadetek za kar je prejel direktni rdeči 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.

2. RAZRED 4.krog 23-24.9.2017
MAKOLE BAR MIHA : NK SLOVENJA VAS
Igralec ekipe NK Slovenja vas, Babšek Blaž - 57621 je bil izključen zaradi spotikanja 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.
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Slovenja vas – na tekmi so prejeli 4+1 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/.

MLADINA 4.krog 23-24.9.2017
ŠD LESKOVEC : NK SREDIŠČE OB DRAVI
Gostujoča ekipa NK Središče ob Dravi se iz neznanega razloga ni udeležila uradno delegirane
prvenstvene tekme ŠD Leskovec : NK Središče ob Dravi. Zato se na podlagi določil čl. 25/1 in čl. 9/1
DP NZS, ter čl. 49. in 56. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče denarna kazen (ponovitev prekrška-všteti so
polovični stroški sodnikov) v višini) 157,00 € /z besedo: sto sedeminpetdeset evrov/.

NŠ KORANT BUKOVCI : NK BOČ POLJČANE
Gostujoča ekipa, NK Boč Poljčane je tekmo pričela z manj kot 11 igralci. Pričeli in odigrali tekmo z 10
igralci, zato se na podlagi čl. 25/1, 9/1 DP NZS in čl. 49. Propozicij MNZ Ptuj za TL 2017/18 ekipi izreče
OPOZORILO.
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ŠD VIDEM : HAJDINA GOLGETER
Domačin, ekipa ŠD Videm na tekmi ni zagotovila vodje redarske službe (ni bil zaveden v zapisnik o
tekmi), zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 13 in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče
OPOZORILO.

MLADINA 3.krog z dne 17.9.2017
NK BOČ POLJČANE : NK APAČE
Domačin ekipa NK Boč Poljčane je na tekmi nastopila z igralcem pod drugim imenom. Za ekipo Boč
Poljčane je na športno izkaznico Ločnikar Simona, št. izkaznice 95938 nastopil drug igralec. Na podlagi
uradne pritožbe NK Apače je za omenjeno tekmo bilo za dan 25.9.2017 ob 19.00 uri na sedežu MNZ
Ptuj sklicano soočenje igralca Ločnikar Simona, uradnih oseb in vodstva tekmovanja. Vabljeni igralec
se soočenja ni udeležil. Prav tako pa s strani kluba NK Boč Poljčane vodstvu tekmovanja predhodno ni
bilo posredovano opravičilo o neudeležbi na soočenju. Tako soočenja ni bilo mogoče speljati.
Posledično NK Boč Poljčane s tem niso dokazali nasprotno od ugotovitve NK Apače navedene v
pritožbi.
Zato se na podlagi čl. 25/1, čl. 9/1 DP NZS in 49.čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi NK Boč Poljčane izreče
denarna kazen v višini 150 EUR/z besedo: sto petdeset evrov/.
Na podlagi čl. 24 in 9/2 DP NZS se trenerju NK Boč Poljčane – mladina, Podjavoršek Martinu, št.
trenerske izkaznice 11018-UEFA B izreče – OPOMIN.
O prekršku se obvesti Društvo nogometnih trenerjev Ptuj, ki ravna v skladu s svojimi pristojnostmi.

KADETI 4.krog 23-24.9.2017

NK PRAGERSKO : NŠ KORANT STOJNCI
Igralec ekipe NŠ Korant Stojnci, Kekec Renato – 89811 je bil izključen zaradi samovoljnega zapuščanja
in vračanja na igrišče, 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.
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STAREJŠI DEČKI 1.RAZRED 4.krog 22-24.9.2017
KETY EMMI BISTRICA A : NŠ KORANT MARKOVCI
Igralec ekipe NŠ Korant Markovci, Letnik Nejc – 96267 je bil izključen zaradi prekrška v čisti situaciji
za zadetek za kar je prejel direktni rdeči 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.

STAREJŠI DEČKI 2.RAZRED 4.krog 22-24.9.2017
NK CIRKULANE ZAVRČ : NK ZGORNJA POLSKAVA
Gostujoča ekipa NK Zgornja Polskava se ni udeležila uradno delegirane prvenstvene tekme NK
Cirkulane Zavrč : Zgornja Polskava. Tekmo so pisno odpovedali na dan tekme vodstvu tekmovanja
MNZ Ptuj, saj niso mogli zagotoviti dovolj igralcev. Tekma je bila preklicana, tako stroški tekme
(sodniški) niso nastali. Zato se na podlagi določil 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 € /z besedo: sto evrov.

VETERANI 40 4.krog 22.9.2017
NK ZGORNJA POLSKAVA : POHORJE OPLOTNICA
Lipuš Damjan, Veterani – Pohorje Oplotnica je bil izključen na prvenstveni tekmi, Veterani 40, 4.
krog, NK Zgornja Polskava : Pohorje Oplotnica. Po prejetem RU kartonu je pričel protestirati in
sodnika žaliti, nakar je prejel 2. RU karton in bil izključen. Igrišče je zapustil športno. Zato se na
podlagi čl. 19/1 in čl. 9/2 DP NZS igralcu izreče kazen prepovedi nastopanja na 2 /dveh/
prvenstvenih tekmah.
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.

