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Štev. dokumenta : 008/2016/17-DL  Ptuj, 27.9.2016 
 

Z A P I S N I K 
 
008/2016-17 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj , ki je bila v torek 
27. 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 5. krog  24.-25.9.2016 

 
 

CIRKULANE : PODVINCI BETONARNA KUHAR   
 
Igralec ekipe Podvinci Betonarna Kuhar, Lah Branko - 34086 je bil izključen,  saj je nešportno 
odreagiral, ko ga je nasprotni igralec preigral na sredini igrišča in navedenega nasilno z zadnje strani,  
(močnejše intenzitete) z nogo brcnil v predel kolena.  Isti igralec je pozneje zaradi poškodbe bil 
zamenjan, saj ni mogel nadaljevati z igro. 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. 
 
 

1. RAZRED 5. krog 24.-25.9.2016 

 
 

BOČ POLJČANE : ORMOŽ 
 
Igralec ekipe Ormož, Majetič Luka - 200712 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. 

 
 

PODLEHNIK : DORNAVA 
 

Igralec ekipe Dornava, Arnuš Anzej - 34385 je bil izključen,  saj je nešportno odreagiral, ko je 
nasprotni igralec z žogo prodiral pred njim proti golu, ter navedenega nasilno z zadnje strani,  brez 
namena igrati z žogo  z nogo brcnil v predel gležnja. 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. 
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MARKOVCI : ROGOZNICA 

 
 
Domačin, ekipa Markovci 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. 

 
 

GORIŠNICA : TRŽEC 
 

Domačin, ekipa Gorišnice na tekmi ni zagotovila organiziranih rediteljev,  zato se na podlagi čl. 25/1 
in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 13 in 49. Propozicij MNZ Ptuj (slaba organizacija tekme) ekipi izreče denarna 
kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 

 
 
 

 

2. RAZRED 4. krog  24.-25.9.2016 

 
 

GRAJENA : MAJŠPERK 
 

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Grajena – na tekmi so prejeli  6+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 25 € /z besedo: petindvajset evrov/. 

 
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/. 

 
 

POLOSKAVA AVTOP. GROBELNIK : ZG. POLSKAVA 
 

Domačinom, ekipi Polskava avtop. Grobelnik na tekmo ni pravočasno prispel vratar, zato se je 
posledično tekma pričela z 8 minutno zamudo,  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 5. krog  24.-25.9.2016 

 
 

VIDEM : OPLOTNICA 
 

Igralec ekipe Videm, Kostanjevec Miha - 103434 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. 

 
Igralec ekipe Oplotnica, Gaber Alen - 79050 je bil izključen zaradi ugovarjanja, 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. 

 
 
 

VETERANI 35 VZHOD 4. krog  22.-23.9.2016 

 
 

GORIŠNICA : GRAJENA 
 

Igralec ekipe Grajena, Lozinšek Danijel je bil izključen zaradi spotikanja, 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 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. 
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