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Štev. dokumenta : 21/2018/19-DL                                              Ptuj, 30.04.2019 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

21/2018-19 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v torek 
30. 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 18. krog   28.04.2019 

 

GEREČJA VAS : NK HAJDINA 
 

Domačin, ekipa Gerečja vas – pomanjkljiva priprava na  tekmo. Ekipa je predložila seznam igralcev in 
športne izkaznice 20 minut pred tekmo (zaradi premajhnega števila prispelih igralcev). Tekma se je 
posledično pričela z nekaj minutno zamudo,  z le 10 igralci v polju (zaradi poškodbe igralca št.2 pri 
ogrevanju). Po tekmi  (zaradi tehnične okvare) ni bilo dovolj tople vode za gostujočo ekipo in sodnike. 
Zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 12., 15.  in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče 
enotna denarna kazen v višini 40€ /z besedo: štirideset evrov/. 

 
 

 2. RAZRED 14. krog   27.-28.04.2019 

 
                                                             ŠD MLADINEC LOVRENC : HAJDOŠE 
 
Domača ekipa ŠD Mladinec Lovrenc- slaba organizacija tekme. Točenje pijač v trdi embalaži 
(pločevine), posamezni gledalci so se s pločevinkami v rokah nahajali ob panelni ograji igrišča, kar je v 
nasprotju z Navodili vodstva tekmovanja. Zato se ekipi na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. čl. DP NZS,  
ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj, izreče OPOZORILO. 
 
 
                                                             ZG. POLSKAVA : OPLOTNICA 
 
Igralec ekipe Zg. Polskava, Geiser Marko – 45056 je nešportno odreagiral po razveljavljenem zadetku 
njegove ekipe.  Pomočniku sodnika je pokazal sredinec in verbalno ugovarjal, nakar mu je sodnik 
pokazal direktni rdeči karton in ga izključil. Igrišče je nato zapustil športno, po tekmi pa se 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.   
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                                                   NK MAJŠPERK PICERIJA ŠPAJZA : ROGOZNICA SLOFIN 
 
Gostujoča ekipa, Rogoznica Slofin na tekmi ni zagotovila trenerja z veljavno ustrezno licenco potrjeno 
v sistemu Regista. Ekipo je vodil predstavnik ekipe, zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 
30. in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 

 
 

MLADINA 11.krog 27-28.04.2019 

 
 
                                                               NK APAČE : KORANT BUKOVCI 
 
Igralec ekipe NK Apače, Polajžer Žiga – 200954 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. 
 

NK PODVINCI : NK BOČ POLJČANE 
 

Domačin, ekipa NK Podvinci – pomanjkljiva priprava na tekmo. Zaradi urejanja črt na igrišču se je 
tekma pričela z 5 minutno zamudo. Zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 12. in 49. 
Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 

 
Gostujoča ekipa, NK Boč Poljčane je na tekmo prispela z manj kot 11 igralci. Prispeli in odigrali tekmo 
z 9(devetimi) . Zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 19. in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi 
izreče OPOZORILO. 
 
 

ST. DEČKI 14.krog 26.04.2019 

    
 

PODVINCI : GEREČJA VAS GOGETER 

Igralec ekipe Podvinci, Arklinič Nejc – 96494 je bil izključen zaradi preprečitve čiste situacije za 
zadetek (igra z roko)  Igrišče je zapustil športno, zato se na podlagi določil 9/2, 19/1. in 20. člena DP 
NZS se igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1/eni/ prvenstveni tekmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.talum.si/
mailto:mnz.ptuj@gmail.com


 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  
 

 

 

ML. DEČKI 2. RAZRED VZHOD 11.krog 26.04.2019 

    
                                                         ŠD GRAJENA : GORIŠNICA KORANT 
 
 
Igralec ekipe Gorišnica Korant, Osterc Gal - 110699 je bil izključen saj je nešportno odreagiral, po 
odvzeti žogi s strani nasprotnika in tega igralca (manjše intenzitete) brcnil v nogo, ter ga odrinil in 
izzival k pretepu. 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.  
 
Gostujoča ekipa, Gorišnica Korant je na tekmo prispela z manj kot 9 igralci. Prispeli in odigrali tekmo 
z 8 (osmimi) igralci. Zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 19. 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. 
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