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Štev. dokumenta : 07/2018/19-DL                                              Ptuj, 10.10.2018 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

07/2018-19 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v sredo 
10. oktobra 2018, 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 7. krog   6-7.10.2018 

 

                                                                   NK STOJNCI : APAČE 
 
Igralec ekipe Apače, Motaln Marko – 57822 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. 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Apače 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/. 
 

 
                                                       NK PRAGERSKO : NK PODVINCI 
 
Uradna oseba NK Pragersko, Hojnik Marko (maser) je bil odstranjen iz tehničnega prostora, zaradi 
žaljivk in protestiranja na sodniške odločitve (vstopa 1/en/ meter v igrišče in brcanja žoge).  Ograjeni 
del igrišča je zapustil športno. Zato se na podlagi določil čl. 24. in 9/2 DP NZS  se UO ekipe izreče 
ukrep prepoved dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na 2 /dveh/ prvenstvenih 
tekmah.  
 
Zaradi odstranitve uradne osebe – maserja se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. čl. DP NZS, in 14/8, 
17., ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj, se ekipi NK Pragersko izreče denarna kazen  v višini 20€ /z 
besedo: dvajset evrov/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Medobčinska nogometna zveza Ptuj  

                        

Čučkova ulica 2  
SI - 2250 PTUJ T: +386 2 748 15 36  
Slovenija F: +386 2 748 15 37 

GSM: 041 678 557 

 www.mnzveza-ptuj.si  E-posta: mnz.ptuj@gmail.com  
 

 

 

 

1.RAZRED 7.krog 6-7.10.2018 

 
                                                                ŠD GRAJENA : ORMOŽ 
 

 
Igralec ekipe Grajena, Lozinšek Denis – 51593 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 ŠD Grajena 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/. 
 
 

SREDIŠČE OB DRAVI :  NK BOČ POLJČANE  

Igralec ekipe Središče ob Dravi, Kuhar Blaž – 77071 je bil izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za 
zadetek, za kar je prejel direktni rdeči karton 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. 
 
Igralec ekipe NK Boč Poljčane, Škrabl David – 81091 je bil izključen zaradi stalnega kršenja pravil, za 
kar je prejel drugi opomin in bil izključen. Igrišče je zapustil s komentarji, vendar 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. 
 
Igralec ekipe NK Boč Poljčane, Hajšek Matej – 53950 je bil izključen zaradi prekrška nad nasprotnim 
igralcem, (ki se je pripravljal na izvedbo po dosojenem prekršku) je z zadnje strani nešportno odrinil, 
da je padel po tleh, za kar je prejel direktni rdeči karton 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 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah. 
 
Igralec ekipe NK Boč Poljčane,  Mlinar Uroš – 27757 prijavljen po tekmi zaradi grobih žalitev in 
groženj sodniku z fizičnim obračunom. Zato se na podlagi določil čl. 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. 
 
Uradna oseba NK Boč Poljčane, Čoh Gregor (uradi predstavnik) je bil odstranjen iz tehničnega 
prostora, zaradi nenehnega protestiranja na sodniške odločitve. Ograjeni del igrišča je zapustil 
športno. Zato se na podlagi določil čl. 24. in 9/2 DP NZS  se UO ekipe izreče OPOZORILO. 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Boč Poljčane na tekmi so prejeli  3+2 javnih 
opominov in odstranitev UO -  predstavnika ekipe, se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. DP NZS, ter 
17. in 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče enotna denarna kazen v višini 40€ /z besedo: štirideset 
evrov/. 
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                                                                      ŠD DORNAVA  

Odstop od tekmovanja: 

Ekipa ŠD Dornava-člani je odstopila od tekmovanja v ligi 1. razred MNZ Ptuj, TL 2018/19. Poslali so 
pisno obvestilo vodstvu tekmovanja MNZ Ptuj, da zaradi številčno premajhnega igralskega kadra 
odstopajo od tekmovanja. Posledično se na podlagi določil čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 54. in 49. 
Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče denarna kazen v višini 150,00 € /z besedo: stopetdeset evrov/.  

 
 

2. RAZRED 6.krog 6-7.10.2018 

 
                                                ŠD MLADINEC LOVRENC : MAKOLE BAR MIHA 
 
Domača ekipa ŠD Mladinec Lovrenc na tekmi ni zagotovila redarske službe. Po tekmi so ob 
zapuščanju igrišča gledalci pristopili neposredno do sodnikov (fizičnih kontaktov ni bilo) in jim grozili. 
Posledično zaradi neprisotnosti redarske službe ni bila zagotovljena varnost na tekmi. Zato se ekipi 
zaradi pomanjkljive organizacije tekme in nešportnega vedenja več igralcev, na tekmi so prejeli  5+0 
javnih opominov, se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. DP NZS, ter 13. in 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj 
ekipi  izreče enotna denarna kazen v višini 40€ /z besedo: štirideset evrov/.  
 
 
                                               POLSKAVA AVTOP. GROBELNIK : HAJDOŠE 
 
Igralec ekipe Hajdoše, Bauman Tadej – 73437 je bil izključen zaradi protestiranja, 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. 
 
 
 

MLADINA 4.krog  6-7.109.2018 

 
                                                                  ORMOŽ : NK PRAGERSKO 
 
Igralec ekipe Ormož, Belec Ivan – 96055 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. 
 
 
 
 
 
 

ST. DEČKI 6.krog 5-9.10.2018 
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                                                               PODVINCI : VIDEM PRI PTUJU 
 
Domačin, ekipa Podvinci je prodajala pijače v steklenicah, kar je v nasprotju z navodili vodstva 
tekmovanja. Zato se na podlagi določil čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl.18. in 49. Propozicij MNZ Ptuj 
ekipi izreče OPOZORILO. 
  
 

MLAJŠI DEČKI 1.RAZRED 6.krog 8.10.2018 

 
                                                DRAVA DAKINDA PTUJ : KETY EMMI BISTRICA B 
 
Domača ekipa Drava Dakinda Ptuj na tekmi ni zagotovila trenerja z veljavno licenco potrjeno v 
sistemu Regista, tako ni bil zaveden v zapisnik o tekmi, zato se na podlagi določil čl. 25/1 in čl. 9/1 DP 
NZS, ter čl.30. in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
 
Gostujoča ekipa Kety Emmi Bistrica B na tekmi ni zagotovila trenerja z veljavno licenco potrjeno v 
sistemu Regista, tako ni bil zaveden v zapisnik o tekmi, zato se na podlagi določil čl. 25/1 in čl. 9/1 DP 
NZS, ter čl.30. 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. 


