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Štev. dokumenta : 29/2016/17-DL  Ptuj, 5.6.2017 
 

Z A P I S N I K 
 
29/2016 -17 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v 
ponedeljek 05. unija,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 23. krog  3.6.2017 

                                                                
 APAČE : HAJDINA 

 
Igralec ekipe Apače, Pulko Andrej - 59799 je bil izključen v 63.minuti zaradi nešportnega fizičnega 
kontakta s sodnikom, za kar je prejel direktni rdeči karton. Po dosojenem prekršku za nasprotno 
ekipo se omenjeni z odločitvijo sodnika ni strinjal, ter pričel nanj glasno vpiti in protestirati. Iz 
kazenskega prostora je stekel poti sodniku, ki se je nahajal na sredini igrišča. Sodnik je opazil 
energičen tek igralca, stopil nazaj in iztegnil roko (da bi se zavaroval), takrat ga je igralec prijel za roko 
in mu jo odmaknil, ter se je z obrazom približal neposredno do obraza sodnika in mu grozil. Po 
prejetem rdečem kartonu je igrišče in ograjeni del igrišča zapustil športno. Zato se na podlagi določil 
9/2, 19/1. in 20. člena DP  NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja za obdobje 6 
(šestih) mesecev. Ukrep prične veljati z dnem 4.6.2017 in je v veljavi do dne 4.12.2017. 
 
Domačin, ekipa Apače 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 30 € /z besedo: trideset evrov/. 
 
 
 GEREČJA VAS : STOJNCI 
 
Pri gostujoči ekipi Stojnci na  tekmi ni bilo prisotnega trenerja, kateri je bil zaveden v zapisnik o tekmi, 
zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 30 in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče  
OPOZORILO.  
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1. RAZRED 23. krog  3.6.2017 

                                             
 
 DORNAVA : TRŽEC  
 
Igralec ekipe Dornava, Strelec Franci - 24221 je bil izključen zaradi brcanja nasprotnika po storjenem 
prekršku nad njim, za kar je prejel direktni rdeči karton. Omenjeni je kot vratar odreagiral nešportno 
in igralca, ki je storil prekršek nad njim (v kazenskem prostoru sta se zaletela)v afektu brcnil v nogo.  
Zato se na podlagi določil 9/2, 19/1. in 20. člena DP  NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen 
prepovedi nastopanja na 2 /deh/ prvenstvenih tekmah. 
                    
 
Domačinu, ekipi Dornava na tekmi pravočasno (do začetka tekme) ni uspelo usposobiti računalnika 
oz. internetne povezave za pisanje zapisnika. Tako je zapisnik na drugi lokaciji bil napisan in 
dostavljen uradnim osebam v podpis pred koncem 1. polčasa. Zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1,2 
DP NZS, ter čl. 11 in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi (zaradi slabe organizacije tekme) izreče enotna 
denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 

 
 
 
 
 

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. 

http://www.talum.si/
mailto:vesna.masten@talum.si

