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Štev. dokumenta : 001/2016/17-DL  Ptuj, 30.8.2016 
 

Z A P I S N I K 
 
001/2016-17 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj , ki je bila v torek 
30. avgusta 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 1. krog  27-28.8.2016 

 
HAJDINA  : STOJNCI 

 
Trener ekipe Stojnci, Foštnarič Silvo je bil v 68. minuti tekme odstranjen s tehničnega prostora, zaradi 
nešportnega ugovarjanja na sodniške odločitve (prišel je vse do središčne črte izven tehničnega prostora in 
glasno ugovarjal).  Ograjen del igrišča je zapustil športno. Na podlagi čl. 24. in 9/2. DP NZS se UO - trenerju 
izreče Opomin, ekipi Stojnci pa sena podlagi čl. 26., 9/1. DP NZS in 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj, izreče kazen v 
višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
 

PODVINCI BETONARNA KUHAR : SREDIŠČE OB DRAVI 
 

Igralec ekipe Središče ob Dravi, Sakelšek Miha je bil izključen v 54. minuti tekme zaradi prekrška v čisti situaciji 
za doseganje zadetka, zato se na podlagi določil 9/2., 19/1. in 20. člena DP ter v povezavi s  Splošnimi navodili 
NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 
1 /eni/ prvenstveni/pokalni  tekmi. 

 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Središče ob Dravi  – na tekmi so prejeli  4+1 rumene kartone, se 
na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi Središče 
ob Dravi izreče denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
 
 

BUKOVCI : AHA EMMI BISTRICA 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Aha Emmi Bistrica  – na tekmi so prejeli  7 rumenih  kartonov, se 
na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi Aha 
Emmi Bistrica izreče denarna kazen v višini 30 € /z besedo: trideset evrov/. 
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1.RAZRED 1. krog  27-28.8.2016 

 
PRAGERSKO : DORNAVA 

 
Igralec ekipe Dornava, Horvat Alen je bil izključen v 89. minuti tekme zaradi spotikanja, za kar je prejel drugi 
rumeni karton, zato se na podlagi določil 9/2, 19/1. in 20. člena DP ter v povezavi s  Splošnimi navodili NZS - 
disciplinska politika organov vodenja lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 
/eni/ prvenstveni/pokalni/ tekmi. 

 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Dornava  – na tekmi so prejeli  4+1 rumenih  kartonov, se na 
podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  Dornava  
izreče denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 

 
BOČ POLJČANE : TRŽEC 

 
Ekipa Tržec ni prispela na uradno delegirano tekmo 1. kroga v Poljčane. Isti dan zjutraj so sporočili, da zaradi 
mnogih zdravstvenih težav njihovih igralcev ne morejo zagotoviti zadostnega števila, da bi tekmo lahko odigrali. 
Tekmo so predhodno poskušali prestaviti iz lastnih interesov, vendar niso dosegli soglasja z nasprotnikom - Boč 
Poljčane. Tako tekma ni bila odigrana in se registrira po uradni dolžnosti.  Na podlagi 25/1, 9/1 DP, ter v 
povezavi s  Splošnimi navodili NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS in čl. 8., 55., 56. in 49. 
Propozicij MNZ Ptuj se ekipi izreče zmanjšana denarna kazen (upoštevana je olajševalna okoliščina – dejanske 
zdravstvene težave) v višini 75€ / z besedo: petinsedemdeset evrov/.  
 

              LESKOVEC : GORIŠNICA 
 
Predstavnik ekipe Leskovec, Fridauer Robert je bil v 44. minuti tekme odstranjen s tehničnega prostora, zaradi 
nešportnega, glasnega ugovarjanja na sodniške odločitve. Ograjen del igrišča je zapustil športno. Po tekmi se je 
sodnikom opravičil. Na podlagi čl. 24 in 9/2 DP NZS se UO - predstavniku ekipe izreče Opomin, ekipi Leskovec 
pa se na podlagi čl. 26., 9/1 DP NZS in 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj, izreče kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset 
evrov/. 
 

 

MLADINA 1. krog  27-28.8.2016 

 
BOČ POLJČANE : LESKOVEC 

 
Igralec ekipe Boč Poljčane, Kenda Aljaž je bil izključen v 65. minuti tekme zaradi brezobzirne igre, za kar je 
prejel drugi rumeni karton, zato se na podlagi določil 9/2, 19/1. in 20. člena DP ter v povezavi s  Splošnimi 
navodili NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi 
nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni/pokalni  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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