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Štev. Dokumenta : 12/2017/18-DL                                              Ptuj, 01.11.2017 
 
 

Z A P I S N I K 
 

12/2017-18 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v sredo 
1.novembra 2017, 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 10. krog  28-29.10.2017 

 

                                                            NK PRAGERSKO : NK PODVINCI 

Igralec ekipe NK Pragersko, Korber Marko - 63804 je bil izključen zaradi prekrška nad nasprotnikom, 
ki je bil v čisti situaciji za doseganje zadetka, 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 , se igralcu za ta 
prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1/eni/ prvenstveni tekmi.   

                                                                  NK APAČE : NK BUKOVCI 

Igralec ekipe NK Apače, Predikaka Aleš – 33927 je bil izključen zaradi ugovarjanja na sodniško 
odločitev, 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 STOJNCI : ŠD CIRKULANE 
 
Igralec ekipe ŠD Stojnci, Priher Davor – 106053 je bil izključen zaradi fizičnega kontakta s sodnikom. 
Po prejetem RU kartonu zaradi protestiranja je omenjeni igralec (v afektu)z eno roko odrinil sodnika 
(manjše intenzitete), istočasno pa z drugo roko sodniku zbil karton iz rok na travnato površino. Zato 
je igralec 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 in Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja 
lig, izreče kazen prepoved sodelovanja v vseh z nogometom povezanih dejavnostih za dobo 6/šest/ 
mesecev.  
 
Igralec ekipe ŠD Stojnci, Petrovič Aleks - 51584 je bil izključen, saj je nešportno odreagiral po 
prejetem zadetku njegove ekipe z 11 m., ter glasno žalil prvega pomočnika sodnika (na njegovo 
odločitev). Na pobudo prvega pomočnika sodnika  (ki je s tem seznanil sodnika) je igralec 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  6+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 35 € /z besedo: petintrideset evrov/. 
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1. RAZRED  10.krog  28-29.10.2017 

 

                     NK BOČ POLJČANE : DORNAVA 

Igralec ekipe Dornava, Golob Uroš – 46708 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. 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Dornava na tekmi so prejeli  5+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 25 € /z besedo: petindvajset evrov/. 
 

 

MLADINA   9.krog  28-29.10.2017 

 

                                                    NK BOČ POLJČANE : HAJDINA GOLGETER 

Trener ekipe Hajdina Golgeter, Belšak Aleš - 12155 UEFA A je bil v 55. min. odstranjen iz tehničnega 
prostora, saj je vstopil cca 1 meter preko vzdolžne črte v igrišče proti sodniku in glasno nešportno 
protestiral na sodniško odločitev, zato je bil odstranjen z igrišča in tehničnega prostora. Ograjen del 
igrišča je zapustil športno.  
Ukrep1: Na podlagi čl. 24. in 9/2 DP NZS se UO - trenerju ekipe izreče kazen prepovedi dostopa do 
garderob in uradnega tehničnega prostora  na 1 /eni/ prvenstveni tekmi, ter preda v obravnavo 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/. 
 

                                                          NK APAČE : SREDIŠČE OB DRAVI 

Gostujoča ekipa, Središče ob Dravi je tekmo pričela z manj kot 11 igralci. Pričeli in končali tekmo z 9 
(devetimi igralci. Zato se na podlagi čl. 25/1, 9/1 DP NZS in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče 
denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
  
                                                        NŠ KORANT BUKOVCI : ŠD LESKOVEC 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe ŠD Leskovec 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/. 
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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. 


