
 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  
 

 

 

Štev. dokumenta : 09/2018/19-DL                                              Ptuj, 24.10.2018 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

09/2018-19 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v sredo 
24. 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 9. krog   20-21.10.2018 

 
 NK HAJDINA : GEREČJA VAS 

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Hajdina 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/. 

 
                                                              CIRKULANE : ŠD MARKOVCI 
Igralec ekipe Cirkulane, Sitar Žan - 80596 je ob izvajanju prostega udarca zahteval podelitev kartona 
nasprotniku. Ker sodnik  ni dodelil kartona, je igralec protestiral in ga verbalno žalil, za kar je bil 
izključen. Igrišče je zapustil športno. Po tekmi se je opravičil. 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.  
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe ŠD Markovci 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/. 
 
                                                           NK PRAGERSKO : BUKOVCI 
Igralec ekipe NK Pragersko, Studenčnik David – 63384 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. 
 

 

 1. RAZRED 9. krog   20-21.10.2018 

 
                                                                LESKOVEC : ŠD GRAGENA 
Domača ekipa Leskovec na tekmi ni zagotovila osebe za nudenje zdravstvene pomoči (ni bil zaveden v 
zapisnik in ni bil prisoten). V prijavi ekipe so navedeni Zavec Marka- maserja, navedeni pa je igralec s 
št. 2, ki je nastopal na tekmi. Zato se na podlagi določil čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 14/8 in 49. 
Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
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 2. RAZRED 8. krog   20-21.10.2018 

 
 ŠD MLADINEC LOVRENC : ROGOZNICA SLOFIN 

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Rogoznica Slofin 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/. 

 
 

                                            POLSKAVA AVTOP. GROBELNIK : OPLOTNICA 
 
Gostujoča ekipa Oplotnica na tekmi ni zagotovila trenerja z ustrezno licenco, ni bil zaveden v 
zapisnik, 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. 
 
                                                          HAJDOŠE : MAKOLE BAR MIHA 
 
Igralec ekipe Hajdoše, Kolarič David – 37177 je bil izključen zaradi ugovarjanja, 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. 
 
Igralec ekipe Hajdoše, Zagoranski Blaž - 34725, izključen zaradi fizičnega kontakta s sodnikom. Osebi 
se na podlagi čl. 33. in v zvezi z čl. 34., ter 35/1. DP NZS  izreče SUSPENZ. 
 
Igralec ekipe Hajdoše, Bauman Tadej – 73437, prijavljen po tekmi. Omenjeni je (kot kaznovan igralec 
v času disciplinske prepovedi- prepoznan s strani sodnika) med tekmo kot gledalec žalil in grozil 
sodnikom. Po tekmi je omenjeni od uradnih prostorov spremljal sodnike do njihovega avtomobila in 
ves čas verbalno žalil in grozil sodnikom, predvsem pomočniku sodnika.  Na podlagi določil 9/2, 19/1. 
in 20. člena DP NZS in v skladu z Splošnimi navodili - Disciplinska politika organov vodenja lig NZS, se 
igralcu izreče kazen prepovedi nastopanja na 3/treh/ prvenstvenih tekmah.    
 
Domača redarska služba, ekipe Hajdoše na tekmi ni zagotovila ustreznega  varovanja uradnih oseb 
(sodnikov). Prisoten je bil le vodja redarske službe. Posledično po tekmi ni bila zagotovljena varnost. 
Eden izmed gledalcev (prepoznan kot igralec v času prepovedi nastopanja) je vse od uradnih 
prostorov do avtomobila spremljal sodnike in verbalno ogrožal njihovo varnost.  
 
 
Ekipi se zaradi nešportnega vedenja več igralcev, na tekmi so prejeli  4+2 javnih opominov in slaba 
organizacija tekme (neprisotnost in pomanjklivo delo redarske službe), na podlagi določil 9/1., 25/1., 
26/1. DP NZS, ter 13. in 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj izreče enotna denarna kazen v višini 45€ /z 
besedo: petinštirideset evrov/.. 
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MLADINA 6.krog  20-21.10.2018 

 
                                                                   NK PODVINCI : LESKOVEC 

 
Gostujoča ekipa, Leskovec tekmo pričela z manj kot 11 igralci. Tekmo pričeli in končali z 10 (desetimi) 
igralci. Enega izmed igralcev št. 2, zavedenaga v zapisnik ni bilo na tekmo. Zato se na podlagi čl. 25/1, 
9/1 DP NZS in 49. Propozicij MNZ Ptuj (ponovitev prekrška) ekipi izreče denarna kazen v višini 20€ /z 
besedo: dvajset evrov/.   
 
 

STAREJŠI DEČKI 6.krog  17.10.2018 

                                                              

 DRAVA DAKINDA PTUJ : NŠ ZAVRČ 

Igralec ekipe NŠ Zavrč, Rep Benjamin – 96099 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. 

 
 
 

STAREJŠI DEČKI 8.krog  19.10.2018 

                                                              

                                                                    PODVINCI : ALUMINIJ 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Podvinci 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/. 
 
 

MLAJŠI DEČKI 2. RAZRED ZAHOD 8.krog  22.10.2018 

                                                              

                                        SPODNJA POLSKAVA : NK MAJŠPERK DOLINA WINETTU 
 
Domača ekipa, Spodnja Polskava tekmo pričela z manj kot 9, igralci. Pričeli le z 8/osmimi/,v drugem 
polčasu so prispeli preostali igralci in se je ekipa popolnila. Zato se na podlagi čl. 25/1, 9/1 DP NZS in 
49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO.   
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CICIBANI U-11 Zahod 8.krog 22.10.2018 

                                    NK ZGORNJA POLSKAVA : MAKOLE GT243 

Gostujoča ekipa, Makole GT243 ni odigrala uradno delegirane prvenstvene tekme. Tekmo so istega 
dne odpovedali domnevno zaradi premajhnega števila igralcev. Sodnik je bil pravočasno odpoklican 
tako, da sodniški stroški niso nastali. Zato se na podlagi določil čl. 9/1., 25/1., DP NZS, ter čl. 49. 
Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče denarna kazen v višini 50€ /z besedo: petdeset evrov/.  
 

 
 
 

 
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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