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Štev. dokumenta : 06/2018/19-DL                                              Ptuj, 4.10.2018 
 
 

Z A P I S N I K 
 

06/2018-19 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v četrtek 
4. 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 6. krog   29-30.9.2018 

 

                                                                   NK APAČE : CIRKULANE 
 
Igralec ekipe NK Apače,  Avguštin Aljaž – 65455  je bil izključen zaradi  resnega prekrška, saj je z 
obuvalom močnejše intenzitete brcnil nasprotnega igralca, (ko nista bila v borbi za žogo)  v  predel 
podgoleni, za kar je prejel direktni rdeči karton in bil izključen. Igrišče je zapustil  športno. Zato se na 
podlagi določil čl. 9/2, 19/1. in 20. čl.  DP NZS, ter v skladu z Splošnimi navodili - Disciplinska politika 
organov vodenja lig NZS , igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 3/treh/ 
prvenstvenih ali pokalnih tekmah. 

 

1. RAZRED 6. krog 29-30.9.2018 

 
                                                                      ORMOŽ : TRŽEC 
 
Igralec ekipe Tržec,  Kovačič Nejc – 50379  je bil izključen zaradi  žalitev in groženj sodniku, za kar je 
prejel direktni rdeči karton in bil izključen. Igrišče je zapustil  nešportno, ter nadaljeval  z grožnjami in 
preklinjanjem. 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 4/štirih/ prvenstvenih ali pokalnih tekmah. 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Tržec na tekmi so prejeli  6+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 30€ /z besedo: trideset evrov/. 
 
                                                          NK BOČ POLJČANE : LESKOVEC 
 
Domačin, ekipa NK Boč Poljčane na tekmi ni zagotovila prisotnosti osebe za nudenje zdravniške 
pomoči  (je bila zavedena v zapisnik o tekmi), zato se (ponovitev prekrška) na podlagi določil čl. 25/1 
in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 14. in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče denarna kazen v višini 20€ /z 
besedo: dvajset evrov/.  
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                                                           ŠD DORNAVA : ŠD PODLEHNIK 
 
Domačin, ekipa ŠD Dornava ni odigrala uradno delegirane prvenstvene tekme, saj se je zbralo 
premalo igralcev le 5/pet/. Posledično se tekma ni odigrala. Zato se na podlagi določil čl. 9/1., 25/1., 
DP NZS, ter 49. in 56. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče denarna kazen v višini 100€ /z besedo: sto 
evrov/. Tekma se registrira po uradni dolžnosti. 
 
 

MLADINA 3.krog  29-30.9.2018 

 
                                                      NK BOČ POLJČANE : KORANT BUKOVCI 
 
Igralec ekipe NK Boč Poljčane,  Ramadani Vito – 88117  je bil izključen (po izgubljeni žogi) zaradi  
brcanja (močnejše intenzitete) nasprotnika v predel stegenske mišice, (ko nista bila v borbi za žogo), 
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 NZS , igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 3/treh/ prvenstvenih 
tekmah. 

 

ML. DEČKI 2. RAZRED VZHOD 5.krog 1.10.2018 

    
NŠ ZAVRČ : ŠD DORNAVA 

 
Igralec ekipe ŠD Dornava, Škofič Gal – 110859 je bil izključen zaradi stalnega kršenja pravil, 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. 
 
Gostujoča ekipa ŠD Dornava, ni pravočasno prispela na tekmo. Tako se je tekma posledično pričela                      
z 15/petnajst/ minutno zamudo. Zato se na podlagi določil čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 15. in 49. 
Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
 
 

ST. DEČKI 5.krog 28.9.2018 

    
                                                               VIDEM PRI PTUJU : DRAVA PTUJ 
 
Domačin, ekipa Videm pri Ptuju pred tekmo ni zagotovila internetne povezave, tako pred tekmo ni 
bilo mogoče sestaviti uradnega zapisnika, kateri je bil napisan šele po tekmi. Zato se na podlagi 
določil čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 11. in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
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VETERANI  35 Vzhod  5.krog  28.9.2018 

 
                                                                  PODVINCI : LESKOVEC 
  
Topolovec Anton, Leskovec - Veterani je bil izključen na prvenstveni tekmi,  Veterani 35 Vzhod, 5 
krog,  Podvinci : Leskovec. Omenjeni igralec je zaradi brezobzirne igre prejel drugi opomin in bil 
izključen. Igrišče je zapustil športno, zato se na podlagi določil čl. 9/2, 19/1. in 20. čl. DP NZS, igralcu 
za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi. 
 

 

VETERANI  35 Zahod  5.krog  28.9.2018 

 
 

                                                                 LOVRENC : PRAGERSKO 
 
Gostujoča ekipa, Pragersko je tekmo pričela z manj kot 11 igralci. Pričeli z 10/desetimi/ in zaradi 
poškodbe končali z 9/devetimi/ igralci. Zato se na podlagi določil čl. 25/1, 9/1 DP NZS in 49. Propozicij 
MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO.  
 

KADETI 5.krog 3.10.2018 

ORMOŽ : PODVINCI 

Igralec ekipe Ormož, Jakl Klemen – 88758 je bil izključen zaradi protestiranja na sodniške odločitve, 
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 Ormož, Ivanuša Aljaž – 96198 je bil izključen zaradi protestiranja na sodniške odločitve, 
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 Ormož, na tekmi so prejeli 5+2 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 30€ /z besedo: trideset 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  
 

 

 

 
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. 


