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Štev. dokumenta : 003/2016/17-DL  Ptuj, 6.9.2016 
 

Z A P I S N I K 
 
003/2016-17 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj , ki je 
bila v torek 06. septembra 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 2. krog  3-4.9.2016 

 
SREDIŠČE : SKORBA 

 
Igralec ekipe Središče, Nemec Gregor - 40071 je bil izključen zaradi konfrontacije z nasprotnim 
igralcem, za kar je prejel drugi rumeni karton, 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/pokalni  tekmi. 

 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Skorba  – na tekmi so prejeli  5 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 
Skorba izreče denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
 
 

BUKOVCI : APAČE 
 

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Bukovci  – na tekmi so prejeli  5 javnih opominov, prav 
tako pa ni bilo prisotnih organiziranih pobiralcev žog, se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. in v 
povezavi s 13. členom DP, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi Bukovci  izreče enotna denarna kazen v 
višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
 

 
 

PODVINCI BETONARNA KUHAR : HAJDINA 
 

Igralec ekipe Podvinci BK, Gašperič Uroš - 26629  je bil izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za  
zadetek. Igralno površino je zapustil nešportno - metanje rokavic in majice.  Zato se na podlagi določil 
9/2., 19/1. in 20. člena NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 2 /dveh/ 
prvenstvenih  tekmah. 
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STOJNCI : GEREČJA VAS 
 

Domačin, ekipa Stojnci na tekmi ni zagotovila organiziranih pobiralcev žog, posledično se je 
izgubljal igralni čas, 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 2. krog  3-4.9.2016 

 
 TRŽEC : LESKOVEC 

 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Tržec - na tekmi so prejeli  5 javnih opominov, ter 
slabe organizacije tekme (ni bilo prisotnih redarjev z oznakami),se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. 
in v povezavi s 13. členom DP, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi Tržec  izreče enotna denarna kazen 
v višini 30 € /z besedo: trideset evrov/. 
Domačin na tekmi ni zagotovil  tudi 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. 
 
 
 
 

DORNAVA : BOČ POLJČANE 
 

Domačin, ekipa Dornava 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. 

 
 
 

2.RAZRED 1. krog  3-4.9.2016 

 
 

LOVRENC : GRAJENA 
 

Domačin, ekipa Lovrenc 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. 
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MLADINA 1. krog  27-28.8.2016 

 
 

OPLOTNICA : HAJDINA 
 

Igralec ekipe Oplotnica, Brusl Žiga - 84498 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. 

 
 

BOČ POLJČANE : APAČE 
 

Domačin, ekipa Boč Poljčane ni zagotovila tople vode za tuširanje po tekmi, zato se na 
podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 12 in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče denarna 
kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 

 
 

ST. DEČKI 1 RAZRED 1. krog  2-5.9.2016 

 
 

AHA EMMI BISTRICA : ZAVRČ 
 

Igralec ekipe Zavrč, Vesenjak Nejc - 90369  je bil izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za  zadetek. 
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 1 /eni/ prvenstveni  tekmi. 
 

 

ST. DEČKI 2 RAZRED 1. krog  2-5.9.2016 

 
PODVINCI BETON. KUHAR : MAŠPERK 

 
Igralec ekipe Podvinci BK, Golob Anže - 87580  je bil izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za  
zadetek. 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 1 /eni/ prvenstveni  tekmi. 
 
Gostujoča ekipa Majšperk je na tekmo prispela brez rezervnega kompleta dresov (obe ekipi 
imata prijavljeni enaki barvi). Posledično se je tekma pričela (zaradi medsebojnega 
usklajevanja o bavri dresov) z 15 minutno zamudo,  zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP 
NZS, ter čl. 9. in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče  Opomin. 
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VETERANI 40 1. krog  31.8.–2.9.2016 

 
 

VIDEM : POHORJE OPLOTNICA 
 

Igralec ekipe Pohorje Oplotnica, Pesjak Zdenko je bil izključen, saj je po prekršku nad njim nešportno 
odreagiral in nasprotnika brcnil v predel gležnja.  Zato se na podlagi določil 9/2., 19/1. in 20. člena 
NZS, igralcu za ta prekršek 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. 
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