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Z A P I S N I K 
 
28/2016-17 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj , ki je bila v sredo 
31.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 
 

1. RAZRED 22. krog  27.-28.5.2017 

                                                                
                                                                   PODLEHNIK : PRAGERSKO  
                                                                      
Igralec ekipe Podlehnik, Vrečar Aleksansder - 62666 je bil izključen zaradi udarjanja žoge po pisku, za 
kar je prejel 2 RU  karton. Igrišče je zapustil nešporto z protestiranjem, 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 Podlehnik – na tekmi so prejeli  6+1 javnih opominov,   
se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. DP, ter čl in 49.  Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče denarna 
kazen v višini 30 € /z besedo: trideset evrov/. 
 

 
Igralec ekipe Pragersko, Stojnšek Vid - 51847 je bil izključen zaradi brezobzirne igre, za kar je prejel 2 
RU  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. 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Pragersko – na tekmi so prejeli  5+1 javnih opominov,   
se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. DP, ter čl in 49.  Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče denarna 
kazen v višini 25 € /z besedo: petindvajset evrov/. 
 
                                                                   GORIŠNICA : MARKOVCI  
                                                                      
Igralec ekipe Gorišnica, Kolar Borut - 50000 je bil izključen zaradi udarjanja žoge po pisku, za kar je 
prejel 2 RU  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. 

 
 
 TRŽEC : ORMOŽ 

 
Domačin, ekipa Tržec na tekmi ni zagotovila organiziranih pobiralcev žog. Zato se na podlagi čl. 25/1 
in čl. 9/1 DP NZS, čl. 13. in 49., Propozicij MNZ Ptuj ekipi (ponovitev prekrška) izreče denarna kazen v 
višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
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2. RAZRED 22. krog  27.5.2017 

                                                                
 MAKOLE BAR MIHA : ZGORNJA POLSKAVA 

 
Redarska služba gostiteljev, ekipe Makole Bar Miha je pomanjklivo opravljala svoje naloge varovanja 
na tekmi, saj je v 78.min. tekme v gneči eden od navijačev (neznano katere ekipe) v ograjeni del 
igrišča (ob ograjo) odvrgel pirotehnično sredstvo (dimno raketo). Tekma ni bila motena in nihče ni bil 
ogrožen. Zato se na podlagi čl. 25/1, čl. 9/1 DP NZS, čl. 13. in 49., Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče 
denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
 
 LOVRENC : POLSKAVA AVTOPREVOZ. GROBELNIK 

 
Domačin, ekipa Lovrenc na tekmi ni zagotovila organiziranih pobiralcev žog. Zato se na podlagi čl. 
25/1 in čl. 9/1 DP NZS, čl. 13. in 49., Propozicij MNZ Ptuj ekipi (ponovitev prekrška) izreče denarna 
kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
 

 

MLADINA 21. krog  28.5.2017 

 
 OPLOTNICA : NŠ KORANT BUKOVCI  
 
Igralec ekipe Oplotnica, Špegelj Akleksander - 96341 je bil izključen zaradi nasilnega prekrška nad 
nasprotnim vratarjem, ko je ta držal žogo v posesti je z dvignjeno nogo z obuvalom zadel vratarja v 
obraz, za kar je prejel direktni rdeči karton. Igrišče je zapustil športno in se pozneje opravičil. 
Poškodovani vratar je bil odpeljan v bolnišnico (zlom ličnice).  Zato se na podlagi določil 9/2, 19/1. in 
20. člena DP  NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 3 /treh/ prvenstvenih 
tekmah. 
 
 

KADETI 18. krog  27.5.2017 

 
ROGOZNICA : HAJDINA GOLGETER 

 
Ekipa gostiteljev Rogoznica,  se iz neznanega razloga ni udeležila prvenstvene tekme, Rogoznica : 
Hajdina Golgeter.  Dva dni pred tekmo so obvestili vodstvo tekmovanja, da se ne morejo zbrati v 
zadostnem številu. Zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 49. Propozicij MNZ Ptuj  ekipi 
izreče  denarna kazen v višini 100,00 € /z besedo: sto evrov.  Sodnik je bil preklican. 
 
 VIDEM :  ZGORNJA POLSKAVA 

 
Igralci gostujoče ekipe Zgornje Polskave  so se v garderobi po tekmi vedli nešportno, saj so iz 
objestnosti razbili luč (poškodba luči je fotografsko dokumentirana), zato se na podlagi čl. 25/1, čl. 
9/1 DP NZS in 49., Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset 
evrov/. 
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VETERANI 40  15.krog  25.5.2017 

 
MAJŠPERK : ORMOŽ 
 

Igralec ekipe Ormož, Školiber Branko je bil izključen, saj je po prejetem RU kartonu v 65.minuti 
sodnika pričel žaliti in mu verbalno groziti z fizičnim obračunom, zato mu je sodnik pokazal rdeči 
karton in ga izključil. Po izključitvi je še nadalje grozil in igrišče zapustil s pomočjo soigralcev,  
nešportno z protestiranjem in žaljivkami.  Zato se na podlagi določil 9/2, 19/1. in 20. člena DP  NZS, 
igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 4 /štirih/ prvenstvenih tekmah. 
  

 

VETERANI 35  1. tekma za prvaka  25.5.2017 

 
HAJDINA : PODVINCI 

 
Igralec ekipe Podvinci, Petek Gregor je bil izključen zaradi brezobzirne igre, za kar je prejel  2.RU 
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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