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Štev. Dokumenta : 003/2017/18-DL

Ptuj, 6.9.2017
ZAPISNIK

003/2017-18 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v sredo
6.septembra 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP)
sprejel in izdal naslednje
SKLEPE

SUPER LIGA 2.krog 2-3.9.2017
SREDIŠČE OB DRAVI : ŠD CIRKULANE
Domača ekipa, Središče ob Dravi na tekmi ni zagotovila osebe za nudenje zdravniške pomoči (oseba
je bila zavedena v zapisnik o tekmi, vendar ni bila prisotna na klopi). Zato se na podlagi čl. 25/1 in čl.
9/1 DP NZS, ter čl. 14/8 in 49. Propozicij MNZ Ptuj se ekipi izreče OPOZORILO.
ŠD STOJNCI : NK PODVINCI
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe ŠD Stojnci – 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/.

1. RAZRED 2.krog 2-3.9.2017
NK BOČ POLJČANE : POLSKAVA AVTOP. GROBELNIK
Igralec ekipe NK Boč Poljčane, Žnidar Tilen - 60575 je bil izključen zaradi brezobzirne igre, 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 GRAJENA : ŠD ROGOZNICA
Igralec ekipe ŠD Grajena, Lozinšek Denis – 51593 (prijava po tekmi) je bil zamenjan v 76. minuti.
Nato je odšel na tribuno odkoder je sodnike med in po tekmi, (predvsem 2. pomočnika sodnika)
grobo žalil z neprimernimi žaljivkami. Ko je sodnik predstavniku domače ekipe predočil prijavo zoper
omenjenega igralca, se je igralec po tekmi opravičil sodnikom za svoje početje. Iz ŠD Grajena so
poslali pisno pojasnilo na MNZ Ptuj v zvezi predmetne prijave.
Ukrep 1: Zato se na podlagi določil 9/1 in 19/1 člena DP NZS, ter 49. Propozicij MNZ Ptuj igralcu za ta
prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah.
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Ukrep 2: Ekipi NŠ Grajena se na podlagi določil čl. 26/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter 49. Propozicij MNZ Ptuj
izreče denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/.

ŠD GORIŠNICA : ŠD SKORBA
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe ŠD Gorišnica – 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/.

2. RAZRED 1.krog 2-3.9.2017
NK ZGORNJA POLSKAVA : HAJDOŠE
Igralec gostujoče ekipe Hajdoše, Bauman Tadej – 73437- Nešportni fizični kontakt s sodnikom.
Igralci gostujoče ekipe Hajdoše, so burno odreagirali na pravilno odločitev sodnika v 77. minuti po
prejetem zadetku. Igralci so iz protesta stekli do mejnega sodnika, tudi s klopi ter protestirali na
njegovo odločitev. S klopi je pritekel predhodno že zamenjan igralec št. 29, Bauman Tadej, ki je
sodnika z odprto dlanjo, manjše intenzitete odrinil od sebe v predel prsi. Sodnik mu je pokazal
direktni rdeči karton. Igralec je po tem igrišče zapustil športno. Zato se na podlagi določil 9/2, 19/1. in
20. člena DP NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja za obdobje 3 (treh)
mesecev. Ukrep prične veljati z dnem 5.9.2017 in je v veljavi do dne 5.12.2017.
Igralec ekipe Hajdoše, Zagoranski Blaž - 34725 je bil izključen zaradi ugovarjanja, 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 Hajdoše – na tekmi so prejeli 3+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 20 € /z besedo: dvajset evrov/.

MLADINA 1.krog 2-3.9.2017
ŠD ROGOZNICA : NK BOČ POLJČANE
Domača ekipa ŠD Rogoznica se ni udeležila uradno delegirane prvenstvene tekme ŠD Rogoznica : NK
Boč Poljčane. Iz neznanega razloga so tekmo pisno odpovedali vodstvu tekmovanja MNZ Ptuj. 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 Ptu ekipi izreče denarna kazen v višini 100,00 € /z
besedo: sto evrov.
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HAJDINA GOLGETER : APAČE
Domačin, ekipa Hajdina Golgeter 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.
ŠD LESKOVEC : ORMOŽ
Domačin, ekipa ŠD Leskovec 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.
SREDIŠČE OB DRAVI : NŠ KORANT BUKOVCI
Domačin, ekipa Središče ob Dravi 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 TL 2017/18
ODSTOP OD TEKMOVANJA EKIPE MLADINA – ŠD ROGOZNICA:
Ekipa ŠD Rogoznica - Mladina je odstopila od tekmovanja v ligi Mladina TL 2017/18, po že
opravljenem žrebu tekmovalnih parov, uradni veljavi Propozicij MNZ Ptuj za TL 2017/18 in
delegiranem 1. krogu tekmovanja. Poslali so uradno pisno obvestilo ( vodstvu tekmovanja MNZ Ptuj)
s strani odgovorne osebe nogometnega kluba ŠD Rogoznica.
Ukrep 1: Ekipi ŠD Rogoznica - Mladina se na podlagi določil čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 54. in 49.
Propozicij MNZ Ptuj izreče denarna kazen v višini 150,00 € /z besedo: sto petdeset evrov.
Ukrep 2: Članski ekipi ŠD Rogoznica, ki nastopa v MNZ Ptuj, 1.razred-člani, se na podlagi določil čl.
25/1 in čl. 9/3 DP NZS, ter čl. 54. Propozicij MNZ Ptuj odvzame 6 (šest) točk v TL
2017/18. Posledično pa vstopi v veljavo ukrep iz 4. odstavka 54. čl. Propozicij MNZ Ptuj za
TL 2017/18.

MLAJŠI DEČKI 1. RAZRED 1.krog 3-4.9.2017
ALUMINIJ B : ORMOŽ
Gostujoča ekipa, Ormož je tekmo pričela z manj kot 9 igralci. Pričeli z 8 igralci od 16.min, pa je ekipa
bila popolnjena, zato se na podlagi čl. 25/1, 9/1 DP NZS, čl. 3 Propozicij Ml. dečkov in 49. Propozicij
MNZ Ptuj za TL 2017/18 ekipi izreče OPOZORILO.
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VETERANI 35 ZAHOD 1.krog 1.9.2017
ŠD SKORBA : ŠD HAJDINA
Vogrinec Damjan, Veterani - Skorba je bil izključen na prvenstveni tekmi, Veterani 35-Zahod, 1.
krog, ŠD Skorba : ŠD Hajdina zaradi prekrška nad nasprotnikom, ki je bil v čisti situaciji za doseganje
zadetka. Igrišče je zapustil športno. Zato se na podlagi čl. 19/1 in čl. 9/2 DP NZS igralcu izreče kazen
prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.

VETERANI 35 VZHOD 1.krog 1.9.2017
ŠD GRAJENA : ŠD GORIŠNICA
Horvat Žan, Veterani - Gorišnica je bil izključen na prvenstveni tekmi, Veterani 35-Vzhod, 1. krog, ŠD
Grajena : ŠD Gorišnica zaradi prekrška nad nasprotnikom. Omenjeni je iz ležečega položaja,
povračilno brcnil nasprotnega igralca po nogi. Igrišče je zapustil športno. Zato se na podlagi čl. 19/1
in čl. 9/2 DP NZS igralcu 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.

