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Štev. dokumenta : 03/2019/20-DL                                              Ptuj, 12.09.2019 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

03/2019-20 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v četrtek 
12. septembra 2019, in na kateri je na podlagi 36. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) 
sprejel in izdal naslednje 

 
 

S K L E P E 
 
 

 SUPER LIGA 3. krog   07.- 08.09.2019 

 

                                                               MARKOVCI : GEREČJA VAS  
 
Igralec ekipe Gerečja vas, Hertiš Damjan – 19748 je bil izključen /izgubljanje igralnega časa/, za kar je 
prejel drugi opomin in bil izključen. Igrišče je zapustil športno, zato se na podlagi določil 5/a, 8/1(d), 
22. člena DP NZS in v skladu z Disciplinsko politiko organov vodenja lig NZS, igralcu za ta prekršek 
izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi. 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Gerečja vas na tekmi so prejeli  7+1 javnih opominov, 
zato se na podlagi določil  4/1(l), 8/4(c) DP NZS, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče denarna 
kazen v višini 40€ /z besedo: štirideset evrov/. 
 
 
                                                                     ZAVRČ : APAČE  
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Zavrč na tekmi so prejeli  5+0 javnih opominov, zato se 
na podlagi določil  4/1(l), 8/4(c) DP NZS, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče denarna kazen v 
višini 20€ /z besedo: dvajset evrov/. 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Apače na tekmi so prejeli  7+0 javnih opominov, zato 
se na podlagi določil  4/1(l), 8/4(c) DP NZS, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče denarna kazen 
v višini 35€ /z besedo: petintrideset evrov/. 
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 1. RAZRED 3. krog   07.-08.09.2019 

                           
                                                                   ORMOŽ : ŠD PODLEHNIK 
 
Gostujoča ekipa ŠD Podlehnik na tekmi ni zagotovila trenerja z ustrezno licenco potrjeno v sistemu 
Regista, /ni bil zaveden v zapisnik in ni bil prisoten/, zato se /ponovitev prekrška/ na podlagi določil 
čl. 4/1(h), 7., 8/4(c), ter čl.30. in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče denarna kazen v višini 40 € /z 
besedo: štirideset evrov/. 
 
                                                                     TRŽEC : ŠD GORIŠNICA 
 
Domača ekipa Tržec na tekmi ni zagotovila  trenerja z ustrezno licenco potrjeno v sistemu Regista, /ni 
bil zaveden v zapisnik in ni bil prisoten/, ekipo je vodil pomočnik trenerja z licenco (c) zato se na 
podlagi določil čl. 4/1(h), 7., 8/4(a), ter čl.30. in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
 
Igralec ekipe ŠD Gorišnica, Vogrinec Leon – 83557 je bil izključen /prekršek v čisti situaciji za 
zadetek/, za kar je prejel drugi opomin in bil izključen. Igrišče je zapustil športno, zato se na podlagi 
določil 5/a, 8/1(d), 22. člena DP NZS in v skladu z Disciplinsko politiko organov vodenja lig NZS, igralcu 
za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi. 
 
 

 2. RAZRED 2. krog   07.-08.09.2019 

 
 
                           SLOVENJA VAS SMS SANACIJA : POLSKAVA AVTOP. GROBELNIK 
 
Domača ekipa Slovenja vas SMS sanacija na tekmi ni zagotovila  vodje varnosti /je bil zaveden v 
zapisnik in ni bil prisoten/, zato se na podlagi določil čl. 4/1(h), 7., 8/4(a), ter čl.12. in 49. Propozicij 
MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
 
 
                                                               LESKOVEC : MLADINEC LOVRENC 
 
Domača ekipa Mladinec Lovrenc na tekmi ni zagotovila  trenerja z ustrezno licenco potrjeno v 
sistemu Regista,  /je bil zaveden v zapisnik in ni bil prisoten/, zato se na podlagi določil čl. 4/1(h), 7., 
8/4(a), ter čl.30. in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
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MLADINA 1.krog  07-08.09.2019 

 
                                                              ORMOŽ : HAJDINA GOLGETER 
 
Igralec ekipe Ormož,  Šuen Žan - 82547  je bil izključen zaradi /protestiranja, žalitev in gestikuliranja z 
rokami/, za kar je prejel direktni rdeči karton in bil izključen. Igrišče je zapustil  nešportno, ter 
nadaljeval  z protestiranjem, zato se na podlagi določil 5/e, 8/1(d), 22. člena DP NZS in v skladu z 
Disciplinsko politiko organov vodenja lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi 
nastopanja na 3 /treh/ prvenstvenih ali pokalnih tekmah. 
 
 
                                                   PODVINCI ATP PREVOZI : TRŽEC 
 
Domačin, ekipa  Podvinci ATP prevozi na tekmi ni zagotovila vodje varnosti  /ni bil zaveden v 
zapisnik/, zato se na podlagi čl. 4/1(h), 7., 8/4(a), ter čl. 12. in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče 
OPOZORILO. 
 
Igralec ekipe Tržec, Škrila David Matej - 88522 je bil izključen saj je nešportno odreagiral po prekršku 
nad njim in nasprotnikovega igralca z roko /močnejše intenzitete/ udaril v predel obraza, za kar je 
prejel direktni rdeči karton in bil izključen. Igrišče je zapustil športno. Zato se na podlagi določil 5/e, 
8/1(d), 22. člena DP NZS in v skladu z Disciplinsko politiko organov vodenja lig NZS, igralcu za ta 
prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja  na 4/štirih/ prvenstvenih ali pokalnih tekmah.  
 
 
                                                         OPLOTNICA : VIDEM PRI PTUJU 
    
Gostujoča ekipa, Oplotnica tekmo pričela z manj kot 11 /enajst/igralci. Tekmo pričeli in končali z 10 
/desetimi/ igralci. Zato se na podlagi čl. 4/1(h), 7., 8/4(a), ter čl. 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče 
OPOZORILO. 
 

 

STAREJŠI DEČKI 1. razred  1.krog  06.09.2019 

                                             
                                              GEREČJA VAS GOLGETER : PODVINCI ATP PREVOZI 
 
Igralec ekipe Podvinci ATP prevozi, Kaligaro Žan – 103130 je bil izključen /izgubljanje igralnega časa/, 
za kar je prejel drugi opomin in bil izključen. Igrišče je zapustil športno, zato se na podlagi določil 5/a, 
8/1(d), 22. člena DP NZS in v skladu z Disciplinsko politiko organov vodenja lig NZS, igralcu za ta 
prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi. 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Podvicni ATP prevozi na tekmi so prejeli  4+1 javnih 
opominov, zato se na podlagi določil  4/1(l), 8/4(c) DP NZS, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče 
denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
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MLAJŠI DEČKI 1. razred  2.krog  10.09.2019 

 
                                                           PODVINCI : KETY EMMI BISTRICA A 
 
Gostujoča ekipa, Kety Emmi Bistrica A tekmo pričela z manj kot 9 /devet/igralci. Tekmo pričeli in 
končali z 8 /osmimi/ igralci. Zato se na podlagi čl. 4/1(h), 7., 8/4(a), ter čl. 49. Propozicij MNZ Ptuj 
ekipi izreče OPOZORILO. 
 

 

MLAJŠI DEČKI 2. razred  Zahod 2.krog  10.09.2019 

 
                                                             PODLEHNIK – TRŽEC : OPLOTNICA 
 
Domača ekipa Podlehnik -  Tržec na tekmi ni zagotovila  trenerja z ustrezno licenco potrjeno v 
sistemu Regista,  /ni bil zaveden v zapisnik /, zato se na podlagi določil čl. 4/1(h), 7., 8/4(a), ter čl.30. 
in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
 
 

CICIBANI U-11 TL 2019/20 

 
 NK DRAVA DAKINDA PTUJ B  

 
Ekipa NK Drava Dakinda Ptuj B je tik pred začetkom prvenstva odstopila od tekmovanja v ligi 
CICIBANI U-11 Center 2, TL 2019/20, domnevno zaradi premajhnega števila igralcev. Poslali so 
uradno pisno obvestilo vodstvu tekmovanja MNZ Ptuj s strani odgovorne osebe nogometnega kluba 
NK Drava Dakinda Ptuj. Predhodno je s strani vodstva tekmovanja pri MNZ Ptuj bila opravljena 
sestava lige, žreb tekmovalnih parov in delegiranje. 
Ekipi NK Drava Dakinda Ptuj B se na podlagi določil čl. 4/1(b), 8/4(c) DP NZS, ter 49. čl. Propozicij 
MNZ Ptuj zaradi odstopa od tekmovanja izreče denarna kazen v višini 150 € /z besedo: stopetdeset 
evrov/. 
 
                                                                           NK ALUMINIJ B 

Ekipa NK Aluminij B je tik pred začetkom prvenstva odstopila od tekmovanja v ligi CICIBANI U-11 
Center 2, TL 2019/20, domnevno zaradi premajhnega števila igralcev. Poslali so uradno pisno 
obvestilo vodstvu tekmovanja MNZ Ptuj s strani odgovorne osebe nogometnega kluba NK Aluminij 
Kidričevo. Predhodno je s strani vodstva tekmovanja pri MNZ Ptuj bila opravljena sestava lige, žreb 
tekmovalnih parov in delegiranje. 
Ekipi NK Aluminij B se na podlagi določil čl. 4/1(b), 8/4(c) DP NZS, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj 
zaradi odstopa od tekmovanja izreče denarna kazen v višini 150 € /z besedo: stopetdeset evrov/. 
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VETERANI  35 Vzhod  2.krog  05.09.2019 

 
                                                                  GRAJENA : GORIŠNICA 
  
Krasnič Robert, Grajena - Veterani je bil izključen na prvenstveni tekmi,  Veterani 35 Vzhod, 2. krog,  
Grajena : ŠD Gorišnica. Omenjeni igralec je zaradi /protestiranja s klopi/ prejel drugi opomin in bil 
izključen. Igrišče je zapustil nešportno z ugovarjanjem, zato se na podlagi določil 5/a, 8/1(d), 22. člena 
DP NZS in v skladu z Disciplinsko politiko organov vodenja lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen 
prepovedi nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah. 
 
 

 
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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