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Štev. Dokumenta : 021/2017/18-DL                                              Ptuj, 18.4.2018 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

021/2017-18 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v sredo 
18.aprila 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 15. krog  14.-15.4.2018 

 

               NK PRAGERSKO : GEREČJA VAS 

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Pragersko 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/. 
 

 

1. RAZRED  15.krog  14.-15.4.2018 

 

          POLSKAVA AVTOP. GROBELNIK : DORNAVA 

Igralec ekipe Dornava,  Petek Gregor – 43966 je bil izključen zaradi brezobzirne igre, 
za kar je prejel 2.RU karton 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. 
 
                                  ŠD GORIŠNICA : NK TRŽEC 
 
Igralec ekipe NK Tržec,  Hrženjak Mihael – 62670 je bil izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za 
doseganj, 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, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi 
nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi. 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Tržec na tekmi so prejeli  4+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 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
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2. RAZRED 12.krog  14.-15.4.2018 

     
                                                       MAKOLE BAR MIHA : LESKOVEC 
 
Domača ekipa, Makole bar Miha, pred tekmo ni bila ustrezno pripravljena igralna površina, saj je ob 
vzdolžni liniji igrišče bilo na manjšem predelu razmočeno  (vdolbina) tako, da je bilo nevarno za 
igralce (naj bi jim počila vodovodna cev), prav tako pa v prostoru za pisanje zapisnika ni bilo na 
vidnem mestu zahtevanih dokumentov (odločbe igrišča). Zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, 
ter čl. 12. in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
 
 
                                                OPLOTNICA : NK MAJŠPERK PICERIJA ŠPAJZA 
 
Domača ekipa, Oplotnica, na tekmi ni zagotovila semaforja za prikaz rezultata. Zato se na podlagi čl. 
25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 14/9. in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
 
 
 

MLADINA  12.krog  14.4.2018 

 
ŠD VIDEM : SREDIŠČE OB DRAVI 

 

Gostujoča ekipe Središče ob Dravi  se ni udeležila uradno delegirane prvenstvene tekme ŠD Videm : 
Središče ob Dravi,  (45 min. pred tekmo so sporočili preko SMS da jih ne bo, saj se je zbralo premalo 
igralcev ).  Ekipa 3 (tretjič) neopravičeno ni odigrala prvenstvene tekme v kategoriji mladincev v 
tekmovanju TL 2017/18, tako je posledično odstopila od tekmovanja. 
Ukrep 1:  
Na podlagi določil čl. 25/1 in 9/1 DP NZS, ter čl. 49. in 54. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče denarna 
kazen v višini 150,00 € /z besedo: sto petdeset evrov (všteti so polovični sodniški stroški). 
Ukrep 2: 
Na podlagi določil čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 49. in 53. in 54. Propozicij MNZ Ptuj, se posledično 
članska ekipa  NK Središče ob Dravi sankcionira z odvzemom 6 (šestih) točk, tekmovanje pa pogojno 
nadaljuje izven konkurence do konca tekmovalnega leta. V naslednji tekmovalni sezoni se člansko 
moštvo posledično seli v nižji rang tekmovanja.  
 
                                                               NK APAČE : NK BOČ POLJČANE 

 
Gostujoča ekipe, NK Boč Poljčane je tekmo pričela z manj kot 11 igralci. Pričeli in končali tekmo z 10 
(desetimi) igralci. Zato se na podlagi čl. 25/1, 9/1 DP NZS in 49. Propozicij MNZ Ptuj (ponovitev 
prekrška) ekipi izreče denarna kazen v višini 40 € /z besedo: štirideset evrov/.  
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KADETI  9.krog  14.-15.4.2018 

                                           
        NK ZG: POLSKAVA : OPLOTNICA 
 
Domačin, ekipa NK Zg. Polskava na tekmi ni zagotovila vodje redarske službe (ni bil zaveden v 
zapisnik o tekmi), zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 13 in 49. Propozicij MNZ Ptuj 
ekipi izreče OPOZORILO.    
  
                                                         NK PRAGERSKO : NK GORIŠNICA 
 
Domačin, ekipa NK Pragersko na tekmi ni zagotovila vodje redarske službe (ni bil zaveden v zapisnik o 
tekmi), zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 13 in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče 
OPOZORILO.    
 
 

ML. DEČKI 2.razred  Vzhod 10.krog  16.4.2018 

                                           
                DORNAVA : TRŽEC 
 
Domačin, ekipa Dornava po tekmi ni v skladu z navodili poslala zapisnika s tekme v sistemu Regista, 
vodstvu tekmovanja MNZ Ptuj. Klub pisnemu opozorilu tega niso storili, zato se na podlagi čl. 25/1 in 
čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 11/3 in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče denarna kazen v višini 20 € /z 
besedo: dvajset evrov/. 
  
 

 

VETERANI  35  Zahod 10.krog  13.4.2018 

 
                                                                   SKORBA : LOVRENC 
 
PRAH Andrej, Veterani – Lovrenc je bil izključen na prvenstveni tekmi,  Veterani 35 Zahod, 10. krog,  
Skorba : Lovrenc v 33. minuti zaradi protestiranja, grobih žalitev na sodniško odločitev, ter groženj 
sodniku.  Igrišče je zapustil nešportno z žalitvami, ter s takšnim vedenjem nadaljeval tudi po tekmi. 
Zato se na podlagi določil 9/2, 19/1. in 20. člena DP NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi 
nastopanja na 3 /treh/ prvenstvenih tekmah. 
 
VTIČ Marko, Veterani – Lovrenc je bil izključen na prvenstveni tekmi,  Veterani 35 Zahod, 10. krog,  
Skorba : Lovrenc v 33. minuti zaradi protestiranja, žalitev na sodniško odločitev, ter groženj sodniku.  
Igrišče je zapustil športno in mirno. Zato se na podlagi določil 9/2, 19/1. in 20. člena DP NZS, igralcu 
za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah. 
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VETERANI  35  Vzhod 9.krog  13.4.2018 

 
                                                                   GRAJENA : DORNAVA 
 
KRASNIČ Robert, Veterani – Grajena je bil izključen na prvenstveni tekmi, Veterani 35 Vzhod, 9. krog, 
Grajena : Dornava zaradi brezobzirne igre, za kar je prejel 2.RU karton in posledično rdečega. 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. 
 
ŠTEBIH Dušan, Veterani –  Dornava je bil izključen na prvenstveni tekmi, Veterani 35 Vzhod, 9. krog, 
Grajena : Dornava zaradi brezobzirne igre, za kar je prejel 2.RU karton in posledično rdečega. 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. 
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