
 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  
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Z A P I S N I K 
 
27/2016-17 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj , ki je bila v sredo 
24.maja,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 21. krog  20.-21.5.2017 

 
 

                                                                     BUKOVCI : APAČE 
 
Igralec ekipe Apače, Vajsbaher Smiljan - 33837 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. 

 
NK PODVINCI : SKORBA 

 
Igralec ekipe Podvinci, Orovič Jernej - 74035 je bil izključen zaradi izgube igralnega časa, za kar je 
prejel 2 RU  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. 
 
Domačin, ekipa NK Podvinci niso upoštevali navodil vodstva tekmovanja glede točenja pijač v 
plastični nenevarni embalaži, saj so  posamezniki pijačo uživali iz steklenic, zato se na podlagi čl. 25/1 
in čl. 9/1,2 DP NZS, ter čl. 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi (zaradi slabe organizacije tekme) izreče 
OPOZORILO. 
 

KETY EMMI BISTRICA : SREDIŠČE OB DRAVI 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Središče ob Dravi – 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/. 
 
 

1. RAZRED 21. krog  20.-21.5.2017 

                                                        

BOČ POLJČANE : TRŽEC 
 

Domačin, ekipa Boč Poljčane na tekmi ni zagotovila organiziranih pobiralcev žog (prihajalo je do 
izgube igralnega časa), 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 30 € /z besedo: trideset evrov/. 
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       2. RAZRED 17. krog  20-21.5.2017 

                        
  MAJŠPERK : MAKOLE BAR MIHA 
 
Igralec ekipe Majšperki, Škrabl David - 81091 je bil izključen zaradi ugovarjanja, za kar je prejel 2 RU  
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 : POHORJE OPLOTNICA 
 
Igralec ekipe Zg. Polskava, Milošič Matic - 67601 je nešportno odreagiral po prekršku nasprotnega 
igralca nad njim in ga z odprto dlanjo udaril po hrbtu, 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 2/dveh/ prvenstvenih tekmah. 
 
Trener ekipe Pohorje Oplotnica, Jarni Matic je bil v 65. minuti tekme odstranjen iz tehničnega 
prostora, zaradi nedovoljenegaa vstopa na igralno površino, nešportnega protestiranja, ter žalitev 
sodnikov. Ograjeni del igrišča je zapustil nešportno z protestiranjem in ploskanjem. Na podlagi čl. 24 
in 9/2 DP NZS se UO – trenerju ekipe izreče prepoved opravljanja vseh funkcij v nogometu na 2 dveh/ 
prvenstvenih tekmah. 
Na podlagi čl. 24, čl. DP NZS se v zvezi kršitve trenerja obvesti  DNT Ptuj. 
 
Zaradi odstranitve trenerja ekipe Pohorje Oplotnica  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/. 

 
 

MLADINA 20. krog  21.5.2017 

 
                                                         NŠ KORANT BUKOVCI :  BOČ POLJČANE  
 
Domačin, ekipa NŠ Korant Bukovci je tekmo odigrala z manj kot 11 igralci.  Tekmo odigrali le z  10 
( desetimi) igralci, prav tako pa ni zagotovila vodje redarske službe (ni bil vpisan v zapisnik) zato se na 
podlagi 25/1, 9/1 DP NZS in čl. 9., 13. in 49. Propozicij MNZ Ptuj (ponovitev prekrška) ekipi izreče  
enotna denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/.  
 

 

KADETI 17.krog 20.-21.5.2017 

 
  CIRKULANE GORIŠNICA : NŠ KORANT BUKOVCI 
 
Igralec ekipe Cirkulane Gorišnica, Škerjanec Rene - 82243 je bil izključen zaradi protestnega 
ploskanja po prejetem RU kartonu, za kar je prejel 2 RU  karton. Igrišče je zapustil nešporto z 
protestiranjem in počasi, zato se na podlagi določil 9/2, 19/1. in 20. člena DP  NZS, igralcu za ta 
prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah. 
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                                                                    ORMOŽ : ROGOZNICA 

 
Igralec ekipe Ormož, Šuen Žan - 82547 je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, saj je nešportno 
odreagiral (po zgrešenem udarcu na prazna vrata), ko se mu je nasprotni igralec nasmejal. Stopil je 
do omenjenega igralca in ga z glavo odrinil. To je povzročilo konfrontacijo med večimi igralci obeh 
ekip, ki so pritekli na kraj dogajanja. Prišlo je do prerivanja, kjer je omenjeni dva igralca odrinil v 
gneči. Eden izmed igralcev gostujoče ekipe je nato potisnil Šuena, da je padel po tleh, se pobral in 
spet sta skočila skupaj. Po izključitvi je igrišče 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. 
 
Igralec ekipe Rogoznica, Ljubec Aljaž - 82547 je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, ker je 
nešportno odreagiral, ko je ob konfrontaciji v gneči bil z rokami odrinjen s strani nasprotnega igralca 
(Šuen Žana), katerega je z rokami močneje odrinil v hrbet, da je padel po tleh. Takrat se je pobral in 
spet sta skočila skupaj. Po izključitvi je igrišče zapustil v spremstvu trenerja, vendar športno. 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. 
 
 
                                          PRAGERSKO 75 : PODVINCI AGROCENTER PTUJ 
 
Igralec ekipe Pragersko 75, Dečman Žan - 91095 je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, ker je 
nešportno z manjšo intenziteto brcnil nasprotnika v nogo brez posesti žoge. 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 2/dveh/ prvenstvenih tekmah. 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Podvinci Agrocenter Ptuj – 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/. 
 

 

STAREJŠI DEČKI 2. RAZRED 15.krog 18.5.2017 

 
                                                PRAGERSKO 75 : ZGORNJA POLSKAVA 
 
Igralec ekipe Zgornja Polskava, Lukan Miha - 110816 je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, 
ker je nešportno odreagiral na odrivanje nasprotnega igralca, katerega je z manjšo intenziteto brcnil v 
mednožje. 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 2/dveh/ prvenstvenih tekmah. 
 
Gostujoča ekipa Zgornja Polskava je tekmo odigrala z manj kot 11 igralci.  Prispeli in odigrali le z  9 
( devetimi) igralci, zato se na podlagi 25/1, 9/1 DP NZS in čl. 9. in 49. Propozicij MNZ Ptuj  ekipi izreče  
OPOZORILO. 
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STAREJŠI DEČKI 1. RAZRED 15.krog 18.5.2017 

 
 
                                                 NŠ KORANT STOJNCI : KETY EMMI BISTRICA 
 
Igralec ekipe NŠ Korant Stojnci, Zelenik Miha - 88278 je bil izključen zaradi preprečitve obetavne 
akcije, za kar je prejel 2 RU  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. 

 
                                                          ORMOŽ : SKORBA GOLGETER 
 
Gostujoča ekipa Skorba Golgeter je na tekmo prispela z zamudo, zato se je tekma posledično pričela 
z 10 (deset) minutno zamudo, zato se na podlagi 25/1, 9/1 DP NZS in 49. Propozicij MNZ Ptuj  ekipi 
izreče  OPOZORILO. 

 
 

MLAJŠI DEČKI VZHOD 18.krog 22.5.2017 

 
 
                                                             DORNAVA : NK PODVINCI 
 
Igralec ekipe Dornave, Gomboc Jan - 96260 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. 

 
 
 

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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