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Štev. dokumenta : 04/2018/19-DL                                              Ptuj, 19.9.2018 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

04/2018-19 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v sredo 
19. septembra 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 4. krog   15-16.9.2018 

 

GEREČJA VAS : NK STOJNCI 

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Gerečja vas na tekmi so prejeli  5+0 javnih opominov, 
v drugem polčasu nepravilno delovanje digitalnega semaforja za prikaz rezultata (predčasno 
aktiviran, v izteku 90. min. pa se ni ustavil) zato se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. DP NZS, ter 
14/9 in 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče enotna denarna kazen v višini 20€ /z besedo:dvajset 
evrov/. 
 
                                                      NK PRAGERSKO : CIRKULANE 
Domačin, ekipa NK Pragersko na tekmi ni zagotovila uniformirane redarske službe (prisoten le vodja), 
zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 13 in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče 
OPOZORILO. 
 

1. RAZRED  3.krog  15-16.9.2018 

             
                                                                    ORMOŽ : SREDIŠČE 
Zaradi nešportnega vedenja gledalcev gostujoče ekipe Središče (cca 10 organiziranih navijačev) v 89.  
minuti odvrženo pirotehnično sredstvo na tribuni za gledalce (sproščal se je zelen dim), sama tekma 
ni bila motena, zato se na podlagi določil 3/3, 9/1., 25/1., DP NZS, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  
izreče denarna kazen v višini 20€ /z besedo: dvajset evrov/. 
 
 
                                                         NK BOČ POLJČANE : ŠD GRAJENA 
Domačin, ekipa NK Boč Poljčane na tekmi ni zagotovila prisotnosti osebe za nudenje zdravniške 
pomoči (je bila zavedena v zapisnik o tekmi), zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 14. in 
49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
 
 
Gostujoča ekipa, ŠD Grajena na tekmi ni zagotovila prisotnosti trenerja z ustrezno licenco (ki 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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2. RAZRED  3.krog  15-16.9.2018 

                                                              

 POLSKAVA AVTOPREVOZ. GROBELNIK : SLOVENJA VAS 

Igralec ekipe Polskava avtoprevoz. Grobelnik,  Krčo Borislav – 42569 je bil izključen zaradi prekrška v 
čisti situaciji za zadetek, za kar je prejel direktni rdeči karton 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 ŠD Slovenja vas, Žalar David – 40034 je bil izključen zaradi igranja z roko, 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 Slovenja vas na tekmi so prejeli  7+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 35€ /z besedo: petintrideset evrov/. 
 
 
                                                       HAJDOŠE : ZGORNJA POLSKAVA 
 
Trener domače ekipe Hajdoše, Prelog Marjan - 11025 UEFA B je bil v 66. minuti odstranjen iz 
tehničnega prostora, zaradi protestiranja na sodniške odločitve, ter vstopa nekaj korakov v igrišče v 
smeri pomočnika sodnika. Ograjeni del igrišča je zapustil športno. 
Ukrep1: Na podlagi čl. 24. in 9/2 DP NZS se UO - trenerju ekipe izreče ukrep prepoved dostopa do 
garderob in uradnega tehničnega prostora na 1 /eni/ prvenstveni tekmi. O ukrepu se obvesti DNT 
Ptuj.  
Ukrep2: Ekipi pa se na podlagi čl. 26., 9/1 DP NZS in 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj, izreče denarna kazen  
v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 

 

                                         MAKOLE BAR MIHA : NK MAJŠPERK PICERIJA ŠPAJZA 

Igralec ekipe Makole Bar Miha, Peterkovič Tomaž - 71025 je bil izključen saj je nasprotnikovega 
igralca (ko nista bila v borbi za žogo) z komolcem udaril v predel obraza. Igralec 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 in v skladu z Splošnimi navodili - Disciplinska politika organov vodenja 
lig MNZ Ptuj , igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 4/štirih/ prvenstvenih ali 
pokalnih tekmah.  
 
Igralec ekipe NK Majšperk Picerija Špajza,  Vrabl Rene – 49977 je bil izključen zaradi  resnega 
prekrška, saj je v zamujenem štartu (višje intenzitete) zadel nasprotnika v gleženj, 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 in v skladu z Splošnimi navodili - Disciplinska politika organov vodenja lig MNZ 
Ptuj , igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 3/treh/ prvenstvenih ali pokalnih 
tekmah. 
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MLADINA 1.krog 15-16.9.2018 

 
                                                               NK PODVINCI : NK APAČE 
 
Igralec ekipe NK Apače,  Sambolec  Kim – 90098 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 PRAGERSKO 
 
Domačin, ekipa  Leskovec na tekmi ni zagotovila vodje varnosti (ni bil zaveden v zapisnik), zato se na 
podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 12. in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 

 
 
                                                            NK BOČ POLJČANE : ORMOŽ 
 
Gostujoča ekipa, Ormož je  odpovedala prihod   uradno delegirano prvenstveno tekmo, saj niso mogli 
zagotoviti zadostnega števila igralcev. Sodniki so bili odpoklicani, tako sodniški stroški niso nastali. 
Zato se na podlagi določil čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 49. in 56. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče 
denarna kazen v višini 100,00 € /z besedo: sto evrov.  

 
 

KADETI 3.krog 15-18.9.2018 

 
ORMOŽ : KORANT BUKOVCI - GORIŠNICA 

 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Korant Bukovci - Gorišnica na tekmi so prejeli  5+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 20 /z besedo: dvajset evrov/. 
 
 

ML. DEČKI 2. RAZRED ZAHOD 3.krog 17-18.9.2018 

    

          OPLOTNICA : VIDEM PRI PTUJU 

Domača ekipa, Oplotnica je oddala dokumentacijo z 20 (dvajset) min. zamudo, posledično se je 
tekma pričela z 10 (deset) min. zamudo. Zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 15. in 49. 
Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
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VETERANI  35 Zahod 3.krog  14.9.2018 

 
                     NK PODLEHNIK : NK PRAGERSKO 
 
Petrovič Niko, Veterani –  NK Pragersko je bil izključen na prvenstveni tekmi,  Veterani 35 Zahod, 3 

krog,  NK Podlehnik : NK Pragersko. Omenjeni igralec-vratar je izven kazenskega prostora posredoval 

z roko in preprečil čisto situacijo za zadetek, za kar je prejel direktni rdeči karton 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. 

 

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. 


