
 Medobčinska nogometna zveza Ptuj  

                        

Čučkova ulica 2  
SI - 2250 PTUJ T: +386 2 748 15 36  
Slovenija F: +386 2 748 15 37 

GSM: 041 678 557 

 www.mnzveza-ptuj.si  E-posta: info@mnzveza-ptuj.si  
 

 

Štev. dokumenta : 16/2016/17-DL  Ptuj, 22.3.2017 
 

Z A P I S N I K 
 
16/2016-17 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj , ki je bila v sredo 
22.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 12. krog  18.-19.3.2017 

 
 

                                                                       APAČE : CIRKULANE 
 

Domačin, ekipa Apače na tekmi ni zagotovila organiziranih pobiralcev žog, prav tako pa zaradi 
tehničnih težav na koncu ni bilo mogoče natisniti zapisnika o tekmi list 2,3. Zato se na podlagi čl. 25/1 
in čl. 9/1 DP NZS, čl. 11., 13. in 49., Propozicij MNZ Ptuj, ter ponovitve prekrška ekipi izreče  enotna 
denarna kazen v višini 40 € /z besedo: štirideset evrov/. 
 
Igralec ekipe Cirkulane, Belšak Žan - 58362 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. 
 
 

 

1. RAZRED 12. krog  18.-19.3.2017 

 
 

ORMOŽ : PRAGERSKO 
  

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Ormož – na tekmi so prejeli  5+0 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  izreče enotna denarna kazen v višini 
20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
 
 

ROGOZNICA : BOČ POLJČANE   
 
Domačin, ekipa Rogoznice na tekmi ni zagotovila organiziranih pobiralcev žog (prisoten le eden),  
zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 13 in 49. Propozicij MNZ Ptuj, ter ponovitve 
prekrška ekipi izreče  denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
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TRŽEC : MARKOVCI   
 
Igralec ekipe Tržec, Skrbinšek Damjan - 41849 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. 
 
Igralec ekipe Markovci, Horvat Denis - 20243 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. 
 
 
 

MLADINA 12. krog  18.-19.3.2017 

 
 

LESKOVEC : HAJDINA GOLGETER 
 

Pomanjkljiva  organizacija tekme: 
Domača redarska služba gostiteljev Leskovca,  v 80. minuti tekme ni odreagirala, da bi preprečila 
vstop na igrišče, ko je ob prekinitvi igre na igrišče nenadoma – nedovoljeno preko ograje vstopil 
neidentificiran navijač gostujoče ekipe, ter se napotil proti poškodovanemu na tleh ležečemu 
gostujočemu vratarju (domnevno njegovemu sinu). Omenjeni je po tem (na pobudo gostujočih 

igralcev in na poziv sodnika) hitro zapustil igrišče.  
Ekipi Leskovca se (slabo delo redarske službe) na podlagi čl. 25., 9/1 DP, ter 13. in 49. čl. Propozicij 
MNZ Ptuj, izreče denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
 
 
Igralec ekipe Hajdina Golgeter, Kropec Alen - 82241 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. 
 
 
Neidentificiran navijač gostujoče ekipe Hajdina Golgeter je v 80. minuti tekme ob prekinitvi igre 
nedovoljeno prestopil ograjo in se napotil proti na tleh ležečemu poškodovanemu gostujočemu 
vratarju  (domnevno njegovemu sinu v skrbi za njegovo zdravje). Omenjeni je po tem na pobudo 
gostujočih igralcev in na poziv sodnika hitro zapustil igrišče. Obenem je s prstom pokazal proti 
sodniku in  mu rekel, da naj sodi kot je treba. Tekma zaradi tega ni bila motena. Po nudeni zdravniški 
pomoči vratarju se je nemoteno nadaljevala. 
Ekipi Hajdina Golgeter se na podlagi čl. 25., 3/3 in 9/1 DP NZS, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj, izreče  
denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
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 BOČ POLJČANE : SREDIŠČE 
 
Gostujoča ekipa Središče je na tekmo prispela z zamudo in oddala dokumentacijo z prijavo igralcev še 
le ob 13.42 uri (z 12 min. zamudo). Tekma se poslediščno ni zamujala, zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 
9/1 DP NZS, ter čl. 15. in 49. Propozicij MNZ Ptuj, ekipi izreče  OPOZORILO. 
 
 

OPLOTNICA : VIDEM 
 
Igralec ekipe Oplotnica, Verhovšek Matej - 200780 je bil izključen zaradi spotikanja, 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. 
 
 
 
 
 
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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