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Štev. dokumenta : 18/2018/19-DL                                              Ptuj, 10.04.2019 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

18/2018-19 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v sredo 
10. aprila 2019, 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 15. krog   06.-07.04.2019 

 

ŠD MARKOVCI : SKORBA 
 

Igralec ekipe Skorba, Toplek Jaša – 48240 je bil izključen zaradi brezobzirne igre, za kar je prejel drugi 
opomin in bil izključen. 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 Skorba na tekmi so prejeli  5+1 javnih opominov, zato 
se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. DP NZS, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče denarna 
kazen v višini 25€ /z besedo: petindvajset evrov/. 
 

 

 1. RAZRED 15. krog   06.-07.04.2019 

 

TRŽEC : ORMOŽ 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Tržec na tekmi so prejeli  6+0 javnih opominov, zato se 
na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. DP NZS, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče denarna kazen 
v višini 25€ /z besedo: petindvajset evrov/. 
 
Igralec ekipe Ormož, Vočanec Jan – 71047 je bil izključen zaradi brezobzirne igre, za kar je prejel drugi 
opomin in bil izključen. 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. 
 
                                                                LESKOVEC  : NK BOČ POLJČANE 
 
Igralec ekipe NK Boč Poljčane, Hajšek Niko – 55645 je bil izključen zaradi protestiranja na sodniške 
odločitve, za kar je prejel drugi opomin in bil izključen. Igrišče je zapustil nešportno in nadaljeval z 
protestiranjem. Zato se na podlagi določil 9/2, 19/1. in 20. člena DP NZS in v skladu z Splošnimi 
navodili - Disciplinska politika organov vodenja lig NZS , igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi 
nastopanja na 2/dveh/ prvenstvenih tekmah.   
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2. RAZRED 11.krog 07.04.2019 

 
 
                                                   MAKOLE BAR MIHA : ROGOZNICA SLOFIN 
 
Uradni osebi ekipe Rogoznica Slofin, v tehničnem prostoru (trener in uradni predstavnik ekipe) nista 
nosila priponk na vidnem mestu, kljub opozorilu delegata, zato se na podlagi določil čl. 25/1 in čl. 9/1 
DP NZS, ter čl. 17. in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
 

 

KADETI 9.krog 07.04.2019 

 
 
                                                                ORMOŽ : CIRKULANE - ZAVRČ 
 
Igralec ekipe Cirkulane - Zavrč, Tomažič Tilen - 83863 je bil izključen zaradi nenehnega protestiranja 
na sodniške odločitve, za kar je prejel direktni rdeči karton in bil izključen. Po ponovnem sodniškem 
opozorilu v 57. minuti, je sodnika grobo verbalno žalil. Igrišče je zapustil športno.  Zato se na podlagi 
določil 9/2, 19/1. in 20. člena DP NZS in v skladu z Splošnimi navodili - Disciplinska politika organov 
vodenja lig NZS , igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 3/treh/ prvenstvenih 
tekmah.  
 

 

 MLAJŠI DEČKI 2.RAZRED VZHOD 9. krog   08.04.2019 

 

                                                          GORIŠNICA KORANT : CIRKULANE 
 
Igralec ekipe Gorišnica Korant, Firbas Val – 110392 je bil izključen zaradi vlečenja, za kar je prejel 
drugi opomin in bil izključen. 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. 
 

 

                                                        VETERANI 35 Zahod 9.krog 05.04.2019 

 
LOVRENC : GEREČJA VAS 

 
Prah Andrej, Veterani –  Lovrenc je bil izključen na prvenstveni tekmi,  Veterani 35 Zahod, 9. krog,  

Lovrenc : Gerečja vas. Omenjeni igralec je prejel 2.RU in posledično rdeči karton zaradi ugovarjanja. 

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. 
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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. 


