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Štev. dokumenta : 010/2016/17-DL  Ptuj, 11.10.2016 
 

Z A P I S N I K 
 
010/2016-17 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj , ki je bila v torek 
11.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 
 
 
 

SUPER LIGA 7. krog  8.-9.10.2016 

 
 

                KETY EMMI BISTRICA : PODVINCI BETON. KUHAR 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Kety Emmi Bistrica – 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/. 

 
                   

APAČE : STOJNCI 
 
Zaradi nešportnega vedenja navijačev ekipe Stojnci -   eden izmed navijačev je v 30 min. na tribuni 
uporabil za navijanje napravo z preglasno glasbo, kar je občutno motilo prisotne in igralce. Tekma je 
bila posledično prekinjena za 4 /štiri/minute. V tem času so s tribune reditelji odstranili omenjenega 
navijača z glasbeno napravo. Potem se je tekma nadaljevala nemoteno. Omenjeni navijač se je 
pozneje za svoje dejanje opavičil. Zato se na podlagi 3/3, 9/1, 25/1 členov, DP NZS , ter 49. Propozicij 
MNZ Ptuj ekipi izreče denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/.  

 
SKORBA : HAJDINA   

 
Domačin, ekipa Skorba 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. 
 

 
 

1. RAZRED 7. krog  8.-9.10.2016 

 
LESKOVEC : ORMOŽ   

 
Domačin, ekipa Leskovec na tekmi ni zagotovila organiziranih pobiralcev žog (prisoten je bil le 
1/eden),  zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 13 in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče  
Opomin. 
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  MARKOVCI : BOČ POLJČANE 
 
Gostujoča ekipa, Boč Poljačne, so pričeli z manj kot 11 igralci.  Prispeli in odigrali le z  10/ desetimi 
igralci, zato se na podlagi 25/1, 9/2 DP NZS in čl. 8. in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče  Opomin. 

 
 

PODLEHNIK : PRAGERSKO 
 

Igralec ekipe Podlehnik, Murko Marjan - 44084 je bil izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za 
zadetek, 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. 

 
GORIŠNICA : ROGOZNICA 

 
Igralec ekipe Gorišnica, Horvat Miha - 96316 je bil izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za zadetek, 
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. 

 
TRŽEC : DORNAVA 

 
Igralec ekipe Tržec, Skrbinšek Damjan - 41849 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. 
 
Igralec ekipe Dornava, Mar Aljoša - 59946 je bil izključen,  saj je nasprotnega igralca v borbi za žogo, 
ko sta padla po tleh z nogo brcnil v obraz. 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 3 /treh/ 
prvenstvenih  tekmah. 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Dornava – na tekmi so prejeli  5+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 25 € /z besedo: petindvajset evrov/. 
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2. RAZRED 6. krog  8.-9.10.2016 

 
 

GRAJENA : SLOVENJA VAS   
 
Domačin, ekipa Grajene 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. 
 
Igralec ekipe Slovenja vas, Pleteršek Matevž - 60091 je bil izključen zaradi žalitev in nešportnega 
protestiranja na sodniščeodločitve. 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 2 /dveh/ prvenstvenih  
tekmah. 
 

 
OPLOTNICA : MAKOLE BAR MIHA 

 
Igralec ekipe Oplotnica, Lunežnik Aljaž - 80386 je bil izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za 
zadetek, 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. 

 
 

                                                      LOVRENC : MAJŠPERK 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Majšperk – 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 7. krog  8.-9.10.2016 

 
 

                                                NŠ KORANT BUKOVCI : LESKOVEC 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NŠ Korant Bukovci – 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/. 
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MLADINA 6. krog  2.10.2016 

 
BOČ POLJČANE  :  VIDEM 

 
Domačin ekipa Boč Poljčane  je na tekmi  nastopila z igralcem pod drugim imenom. Za ekipo Boč 
Poljčane je na športno izkaznico Robar Saša, št. izkaznice 96028 nastopil igralec  Košič Armando, št. 
športne izkaznice 85684, ki v tem krogu ni imel pravice nastopa zaradi prestajanja disciplinske kazni. 
Na podlagi uradne pritožbe NK  Vidma  na omenjeno tekmo je bilo za dan 10.10.2016   sklicano 
soočenje obeh igralcev, sodnikov in vodstva tekmovanja, vendar se vabljena igralca soočenja nista 
udeležila (na dan soočenja je NK Boč pisno opravičil izostanek) posledično s tem niso dokazali 
nasprotno od   ugotovitve NK Videm navedene v pritožbi. 
Zato se na podlagi čl. 25/1, čl. 9/1 DP NZS in 49.čl. Propozicij MNZ Ptuj  ekipi Boč Poljčane izreče 
denarna kazen v višini 150 EUR. /z besedo: stopetdeset evrov/. 
Na podlagi čl. 24 in 9/2 DP NZS se trenerju Boč Poljčane – mladina, Smogavec Rosandu, št. trenerske 
izkaznice 10861-UEFA B izreče – Opomin. 
O prekršku se obvesti Društvo nogometnih trenerjev Ptuj, ki ravna v skladu s svojimi pristojnostmi. 
 

 
 

STAREJŠI DEČKI 2.RAZRED 6. krog  6.10.2016 

 
PRAGERSKO 75 : OPLOTNICA 

 
Gostujoča ekipa Oplotnica so na tekmi nastopili brez trenerja z ustrezno licenco. Vodil jih je 
predstavnik ekipe, zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/2 DP NZS, ter čl. 30 in 49. Propozicij MNZ Ptuj, 
ekipi izreče  Opomin.  

 
 
 

MLAJŠI DEČKI - vzhod 6. krog  10.10.2016 

 
PODVINCI BETON. KUHAR : NŠ ZAVRČ 

 
Domačin, ekipa Podvicni Betonarna Kuhar na tekmi ni zagotovila ustrezne varnosti za uradne osebe 
tekme –sodnika. Po končani tekmi so domači navijači sodnika žalili in mu grozili. Prav tako 
gostitelj ni upošteval navodil Vodstva tekmovanja glede točenja pijač v plastični nenevarni embalaži 
(eden izmed gledalcev je med žaljenjem sodnika po tekmi imel v roki steklenico). 
 Zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 12.,13. in 49. Propozicij MNZ Ptuj (slaba 
organizacija tekme) ekipi izreče enotna denarna kazen v višini 30 € /z besedo: trideset evrov/. 
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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. 

http://www.talum.si/
mailto:vesna.masten@talum.si

