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Štev. dokumenta : 21/2016/17-DL  Ptuj, 26.4.2017 
 

Z A P I S N I K 
 
21/2016-17 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj , ki je bila v sredo 
26. aprila 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 17. krog  22.-23.4.2017 

 
                                                              KETY EMMI BISTRICA : HAJDINA 
 
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. DP, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče 
denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
 
                                                                      
 

1. RAZRED 17. krog  22.-23.4.2017 

                                                                
                                                                   MARKOVCI : LESKOVEC 
 
Predstavnik ekipe Leskovec, Fridauer Robert je bil v 68. minuti tekme odstranjen iz tehničnega 
prostora zaradi nenehnega protestiranja na sodniške odločitve. Tehnični prostor in ograjeni del 
igrišča je zapustil športno. Na podlagi čl. 24 in 9/2 DP NZS se UO – predstavniku ekipe izreče 
OPOMIN. 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Leskovec  – na tekmi so prejeli  5+0 javnih opominov,  
ter odstranitve UO- predstavnika ekipe in  ponovitve prekrška, se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. 
DP NZS, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče enotna denarna kazen v višini 60 € /z besedo: 
šestdeset evrov/. 
 

                                                                      
 DORNAVA : ORMOŽ 

 
Gostujoča ekipa Ormož, je na tekmo prispela v isti barvi športne opreme, kot jo imajo gostitelji 
(belo). Predstavnik gostov je pripeljal opremo ustrezne barve, vendar se je tekma posledično pričela z 
16 minutno zamudo, zato se na podlagi določil 9/1., 25/1. DP NZS, ter 9. in 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj 
ekipi  izreče OPOZORILO. 
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       2. RAZRED 14. krog  22.-23.4.2017 

                        
 
                                                                   HAJDOŠE : MAJŠPERK 
 
Domačin, ekipa Hajdoše, je na tekmi zagotovila redarsko službo. Neposredno po tekmi pa redarska 
služba ni bila več prisotna ( pomanjklivo delo), saj je  pri uradnih prostorih prihajalo do verbalnega 
konflikta med domačimi  igralci in izključenim igralcem gostov. Takrat so zadevo umirili ostali 
gostujoči igralci in delegat, ki so preprečili nadaljne kršitve. 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/. 
 
Igralec ekipe Majšperk, Železnik Jurij - 44718 je bil izključen zaradi brezobzirne igre, za kar je prejel 2 
RU  karton. Igrišče je zapustil športo. Po končani tekmi pa je žalil sodnika (da neve soditi), ter s 
protesta vrgel športno obutev (kopačko) s ceste proti delegatski utici, 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. 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Majšperk  – na tekmi so prejeli  4+1 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/. 
 
 

GRAJENA : ZGORNJA POLSKAVA   
 
Domačin, ekipa Grajene 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, ter ponovitve prekrška ekipi izreče  
denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
 
 

MLADINA 17. krog  23.4.2017 

 
                                                                SREDIŠČE : BOČ POLJČANE 

 
Domačin, ekipa Središča, na tekmi ni zagotovila vodja redarske službe (ni bil vpisan v zapisnk o 
tekmi), zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 13 in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče  
OPOZORILO. 
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STAREJŠI DEČKI 1.RAZRED 12. krog  21.4.2017 

 
 

KETY EMMI BISTRICA : ORMOŽ 
Gostujoča ekipa, Ormož, so pričeli z manj kot 11 igralci.  Prispeli in odigrali le z  9 ( devetimi) igralci, 
zato se na podlagi čl.25/1, 9/2 DP NZS in čl. 9. in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče  OPOZORILO. 

 
 

 

STAREJŠI DEČKI 2.RAZRED 12. krog  21.4.2017 

 
 

GORIŠNICA : PRAGERSKO 75 
 

Gostujoča ekipa, Pragersko75, so pričeli z manj kot 11 igralci.  Prispeli in odigrali le z  10 ( desetimi) 
 igralci, zato se na podlagi čl.25/1, 9/2 DP NZS in čl. 9. in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče  
OPOZORILO. 

 
 
 
 

VETERANI 35 VZHOD 11. krog  21.4.2017 

 
 

GRAJENA : GORIŠNICA 
 

Gostujoča ekipa, Gorišnica, so pričeli tekmo z manj kot 11 igralci.  Pričeli le z 10. Igralci. V 18. Minuti 
se je priključil 11. Igralec, ki je popolnil ekipo, zato se na podlagi čl.25/1, 9/2 DP NZS in čl. 9. in 49. 
Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče  OPOZORILO. 
 
 
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:mnz.ptuj@gmail.com

