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Štev. dokumenta : 13/2016/17-DL  Ptuj, 25.10.2016 
 

Z A P I S N I K 
 
13/2016-17 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj , ki je bila v torek 
25.oktobra 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 9. krog  20.-21.10.2016 

 
 

KETY EMMI BISTRICA : GEREČJA VAS 
 

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Kety Emmi Bistrica – 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/. 

 
 

APAČE : HAJDINA 
 

Domačin, ekipa Apače 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  denarna kazen v višini 20 € /z 
besedo: dvajset evrov/. 
 
 

 

1. RAZRED 9. krog  20.-21.10.2016 

 
                                                                       MARKOVCI : ORMOŽ 
 
Maser ekipe Ormož, Hajdari Jani je bil v 77. minuti tekme odstranjen iz tehničnega prostora, zaradi 
nenehnega nešportnega protestiranja na sodniške odločitve. Ograjen del igrišča je zapustil športno. 
Na podlagi čl. 24 in 9/2 DP NZS se UO - maserju ekipe izreče Opomin. 
Ekipi pa se na podlagi čl. 26., 9/1 DP NZS in 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj, izreče denarna kazen v višini 
20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
 
 

GORIŠNICA : BOČ POLJČANE 
 

Domačin, ekipa Gorišnice na tekmi ni zagotovila ustreznih pogojev za igro (ni bila ustrezno pokošena 
trava),  zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 14 in 49. Propozicij MNZ Ptuj (slaba 
organizacija tekme) ekipi izreče Opomin. 
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2. RAZRED 8. krog  20.-21.10.2016 

 
 

                                                               MAKOLE BAR MIHA : MAJŠPERK 
 
Igralec ekipe Makole Bar Miha, Korošec David - 26053 je bil izključen zaradi konfrontacije z 
nasprotnim igralcem, za kar je prejel drugi rumeni karton, saj je nešportno odreagiral na odrivanje 
nasprotnika, s katerim sta se sprla in si grozila. Igrišče je zapustil nešportno z nadaljnim prepiranjem 
in grožnjami nasprotnemu igralcu.  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. 
 
Igralec ekipe Majšperk, Podbrežnik Elvino - 70388 je bil izključen, kot inicijator konfrontacije z 
nasprotnim igralcem, za kar je prejel drugi rumeni karton, saj je ob prekinitvi igre nešportno z manjšo 
intenziteto odrinil domačega igralca, kar je povzročilo med njima konfrontacijo z prepirom in 
grožnjami. Igrišče je zapustil nešportno z nadaljnim prepiranjem.  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. 

 
 

KADETI 8. krog  23.10.2016 

 
 

NŠ KORANT BUKOVCI : CIRKULANE-GORIŠNICA 
 

Igralec ekipe Cirkulane - Gorišnica, Majcenovič Kristjan - 90560 je bil izključen zaradi brezobzirne 
igre nad nasprotnikom, zato se na podlagi določil 9/2, 19/1. in 20. člena DP, igralcu za ta prekršek 
izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi. 

 
 

 

STAREJŠI DEČKI 2.RAZRED 8. krog  21.10.2016 

 
 

                                        PODVINCI BETONARNA KUHAR : GORIŠNICA 
 
Igralec ekipe Podvinci Betonarna Kuhar, Matjašič Domen - 90360 je bil izključen zaradi nešportnega 
vedenja (po prejetem prvem  rumenem kartonu), za kar je prejel drugi rumeni karton, saj je 
nešportno ploskal in ugovarjal sodniku. Igrišče je zapustil nešportno, ter nadaljeval z proskanjem.  
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. 
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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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