
       

Medobčinska nogometna zveza Ptuj 
Čučkova ulica 2 
SI - 2250 PTUJ 
Slovenija 
T: +386 2 748 15 36  
F: +386 2 748 15 37 
GSM: 031 579 561 
Spletna stran: www.mnzveza-ptuj.si               
E-posta:           2.sklsml.ptuj@gmail.com  

                
 

 

 

  
 

Štev. dokumenta : 07/2016/17  Ptuj, 4.10.2016 
 

Z A P I S N I K 
 
07/2016-17 obravnave disciplinskega sodnika 2.SML/2.SKL-VZHOD, ki je bila v torek 4. 
oktober 2016, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: 
DP) sprejel in izdal naslednje 
 

S K L E P E 
 

2.SML-VZHOD 3. krog  28.9.2016 zaostala tekma 

 
FARMATECH VERŽEJ : NK DRAVA PTUJ 

 
Domača ekipa za tekmo ni imela prisotne osebe za nakazovanje menjave igralcev, zato se 
FARMATECH VERŽEJ na podlagi določil čl. 9/1, 18. in 25. DP izreka OPOZORILO. 
 

 

2.SKL-VZHOD 3. krog  28.9.2016 zaostala tekma 

 
FARMATECH VERŽEJ : NK DRAVA PTUJ 

 
Domača ekipa za tekmo ni imela prisotne osebe za nakazovanje menjave igralcev, zato se 
FARMATECH VERŽEJ na podlagi določil čl. 9/1, 18. in 25. DP izreka OPOZORILO. 

 

2.SML-VZHOD 8. krog  1-2.10.2016 

 
FARMATECH VERŽEJ : NŠ ZAVRČ 

 
Igralec ekipe NŠ ZAVRČ Michael KRALJ je bil izključen v 76. minuti tekme zaradi brezobzirne 
igre, za kar je prejel drugi rumeni karton, zato se na podlagi določil 9/2., 19/1. in 20. člena 
DP, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/tekmi 
 

NK MB TABOR : NK DRAVA PTUJ 
 

Igralec ekipe NK DRAVA PTUJ Matic ZELENIK je bil izključen v 27. minuti tekme zaradi nasilne in 
grobe igre,  zato se na podlagi določil 9/2., 19/1. in 20. člena DP, igralcu za ta prekršek izreče kazen 
prepovedi nastopanja na 2 /dveh/tekmah 
 
Predstavnik gostujoče ekipe Daniel BREC, ki je bil vpisan v zapisnik, ni bil prisoten na tekmi, 
zato se NK DRAVA PTUJ na podlagi določil čl. 9/1, 18. in 25. DP izreka OPOZORILO. 
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BREŽICE 1919 : NK MALEČNIK 
 
Maser domače ekipe Rok BUDIČ, ki je bil vpisan v zapisnik, ni bil prisoten na tekmi, zato se 
BREŽICE 1919 na podlagi določil čl. 9/1, 18. in 25. DP izreka OPOZORILO. 
 

DRAVINJA : NŠ MURA 
 
Domača ekipa za tekmo ni imela prisotne osebe za nakazovanje menjave igralcev, zato se 
DRAVINJA na podlagi določil čl. 9/1, 18. in 25. in v povezavi s 13. členom DP izreče denarna 
kazen v višini 50,00 EUR. 
 

2.SKL-VZHOD 8. krog  1-2.10.2016 
 

DRAVINJA : NŠ MURA 
 
Igralec ekipe DRAVINJA Miha GODEC je bil izključen v 65. minuti tekme zaradi pljuvanja 
nasprotnega igralca, zato se na podlagi določil 9/2., 19/1. in 20. člena DP, igralcu za ta 
prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 4 /štirih/tekmah. 
 

Igralec ekipe DRAVINJA Urban FIJAVŽ je bil izključen v 80+1. minuti tekme zaradi 
brezobzirne igre, za kar je prejel drugi rumeni karton, zato se na podlagi določil 9/2., 19/1. in 
20. člena DP, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/tekmi. 
 

Glavni trener gostujoče ekipe Leon HORVAT, ki je bil vpisan v zapisnik, ni bil prisoten na 
tekmi, zato se NŠ MURA na podlagi določil čl. 9/1, 18. in 25. DP izreka OPOZORILO. 

 
Domača ekipa za tekmo ni imela prisotne osebe za nakazovanje menjave igralcev, zato se 
DRAVINJA na podlagi določil čl. 9/1, 18. in 25. in v povezavi s 13. členom DP izreče denarna 
kazen v višini 50,00 EUR. 
 
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 NZS, Predoslje 40a, 4000 Kranj  in vplačana 
pritožbena taksa v višini 400 € na TRR NZS:33000-0000606726. Potrdilo o plačani pritožbi mora biti 
priloga k poslani pritožbi. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za pritožbe 
NZS. Pritožbo lahko vložita kaznovani ali njegov klub ter tisti, ki je predlagal uvedbo disciplinskega 
postopka. 

 

 
     Disciplinski sodnik: 
  Janez JANŽEKOVIČ l.r. 


