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Štev. dokumenta : 17/2016/17-DL  Ptuj, 29.3.2017 
 

Z A P I S N I K 
 
17/2016-17 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj , ki je bila v sredo 
29.marca, 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 13. krog  25.-26.3.2017 

 
 

                                                                       SKORBA : APAČE 
 

Domačin, ekipa Skorbe na tekmi ni zagotovila organiziranih pobiralcev žog, zato se na podlagi čl. 25/1 
in čl. 9/1 DP NZS, čl., 13. in 49., Propozicij MNZ Ptuj, ter (3) ponovitve prekrška ekipi izreče denarna 
kazen v višini 40 € /z besedo: štirideset evrov/. 

 

KETY EMMI BISTRICA : SREDIŠČE 
  

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Središče – na tekmi so prejeli  5+0 javnih opominov,  
se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. DP, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče denarna kazen v 
višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
 
                                                                       GEREČJA VAS : HAJDINA 

 
Domačin, ekipa Gerečja vas na tekmi ni zagotovila organiziranih pobiralcev žog, zato se na podlagi čl. 
25/1 in čl. 9/1 DP NZS, čl., 13. in 49., Propozicij MNZ Ptuj, ter (1) ponovitve prekrška ekipi izreče 
denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
 
 
 

1. RAZRED 13. krog  25.-26.3.2017 

 
 

BOČ POLJČANE : PRAGERSKO 
 

Domačin, ekipa Boča na tekmi ni zagotovila organiziranih pobiralcev žog, prav tako pa na klopi ni bilo 
prisotne osebe za nudenje zdravniške pomoči, katera je bila zavedena v zapisnik o tekmi. Zato se na 
podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, čl., 13., 14. in 49., Propozicij MNZ Ptuj, ter (2) ponovitve prekrška 
ekipi izreče enotna denarna kazen v višini 40 € /z besedo: štirideset evrov/. 
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Igralec ekipe Pragersko, Halužan Denis - 35726 je bil izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za 
doseganje zadetka, za kar je prejel direktni rdeči karton. Igrišče je zapustil športo, 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 Pragersko, Korber Marko - 63804 je bil izključen zaradi brezobzirne igre, za kar je prejel 
drugi rumeni karton. Igrišče je zapustil športo, 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 Pragersko – na tekmi so prejeli  4+2 javnih opominov,  
se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. DP, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče denarna kazen v 
višini 25 € /z besedo: petindvajset evrov/. 
 
 

LESKOVEC : ROGOZNICA   
 
Domačin, ekipa Leskovca 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, ter (1) ponovitve prekrška ekipi izreče  
denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
 
Pri gostujoči ekipi Rogoznice na  tekmi ni bilo prisotnega trenerja, kateri je bil zaveden v zapisnik o 
tekmi, zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 30 in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče  
OPOZORILO. 
 

GORIŠNICA : ORMOŽ   
 
Igralec ekipe Ormož, Špešič Tadej - 41849 je bil izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za doseganje 
zadetka, za kar je prejel direktni rdeči karton. Igrišče je zapustil športo, 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 10. krog  25.-26.3.2017 

                        
 
                                           POLSKAVA AVTOP. GROBELNIK : POHORJE OPLOTNICA 
 
Domačin, ekipa Polskava Avtop. Grobelnik na tekmi ni zagotovila delovanja računalniškega sistema 
Regista (niso razpolagali z uporab. Imenom in geslom), posledično se je zapisnik pisal ročno. Prav tako 
na tekmi ni bilo prisotnih vidno označenih redarjev in organiziranih pobiralcev žog  zato se na podlagi 
čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 11., 13 in 49. Propozicij MNZ Ptuj, ter (2) ponovitve prekrška ekipi 
izreče  enotna denarna kazen v višini 60 € /z besedo: šestdeset evrov/. 
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                                                       SLOVENJA VAS : MAKOLE BAR MIHA 
 
Igralec ekipe Makole Bar Miha, Pek Tadej - 37386 je bil izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za 
doseganje zadetka, za kar je prejel direktni rdeči karton. Igrišče je zapustil športo, 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. 
 
 

ZGORNJA POLSKAVA : MAJŠPERK 
 
Gostujoča ekipa Majšperk so tekmo pričeli z manj kot 11 igralci. Prispeli in pričeli tekmo z le (8) 
osmimi igralci. Zaradi poškodbe dveh igralcev, katera nista mogla nadaljevati tekme, jih je od 44. 
minute ostalo le 6 (šest). Takrat je tekma bila končana. 
Zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 9. in 49. Propozicij MNZ Ptuj, ekipi izreče  denarna 
kazen v višini 80 € /z besedo: osemdeset evrov/. 
 
 

MLADINA 13. krog  25.-26.3.2017 

 
OPLOTNICA : LESKOVEC 

 
Domačin, ekipa Oplotnice, na tekmi ni zagotovila vodja redarske službe (ni bil vpisan v zapisnk 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 : APAČE 

 
Igralec ekipe Apače, Sitar Patrik - 86160 je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, saj je 
nešportno odreagiral na začeto konfrontacijo s strani nasprotnega igralca (po storjenem prekršku nad 
tem igralcem), ter ga  z obema rokama (močnejše intenzitete) udaril v prsa,  da je padel po tleh.  
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. 
 
 

NŠ KORANT BUKOVCI : HAJDINA GOLGETER 
 

Igralec ekipe NŠ Korant Bukovci, Bratuša Alen - 78600 je bil izključen zaradi storitve nasilnega 
prekrška (nasprotnika je z obema nogama močnejše intenzitete s podplati zadel v predel nog – 
gležnjev), za kar je prejel direktni rdeči karton. Igrišče je zapustil športo, zato se na podlagi določil 
9/2, 19/1. in 20. člena DP  NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 3 /treh/ 
prvenstvenih tekmah. 
 

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NŠ Korant Bukovci – na tekmi so prejeli  6+1 javnih 
opominov,  se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. DP, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče 
denarna kazen v višini 30 € /z besedo: trideset evrov/. 
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CICIBANI U 11  10.krog 26.3.2017 

 
 
Domačin, ekipa Tržec  -  Cicibani U-11,  se niso udeležili domače tekme Tržec : Gorišnica v Tržcu, ker 
se je zbralo premalo igralcev (za nastalo situacijo so se opravičili). Zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 
DP NZS, ter čl. 49. In 56. Propozicij MNZ Ptuj  ekipi izreče  denarna kazen v višini 55 € /z besedo: 
petinpetdeset evrov, petdeset centov/. V znesku so zajeti polovični stroški sodnika. 
 
 
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. 
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