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Štev. Dokumenta : 005/2017/18-DL                                              Ptuj, 20.9.2017 
 

Z A P I S N I K 
 
005/2017-18 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v sredo 
20.septembra 2017, 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  4.krog  16-17.9.2017 

 

       NK PRAGERSKO : NK MARKOVCI 

 Trener domače ekipe NK Pragersko, Vidačkovič Ivan (prijava po tekmi), saj je po končani tekmi prišel 
do sodnikov, ter glasno, nešportno protestiral na sojenje češ, da so bili posledično oškodovani (ustno 
je bil zaradi nešportnega protestiranja opozorjen že med tekmo). 

Ukrep 1: Na podlagi čl. 24, čl. DP NZS se trenerju izreče OPOZORILO, ter preda v obravnavo DNT Ptuj. 

Ukrep 2: Na podlagi čl. 25, 26, 9/1 DP NZS in 49. Čl. Propozicij MNZ Ptuj, se zaradi prijave trenerja in 

nešportnega vedenja več igralcev, na tekmi so prejeli 7+0 javnih opominov ekipi izreče enotna 

denarna kazen v višini 50 € /z besedo: petdeset evrov.  

 

            SREDIŠČE : NK BUKOVCI 
 
Igralec ekipe Središče ob Dravi, Roškar Jaša - 70150 je bil izključen zaradi vlečenja, 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. 
 

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Središče ob Dravi – 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/. 
 

 

2. RAZRED  3.krog  16-17.9.2017 

 
                                                               NK SLOVENJA VAS : HAJDOŠE 
 
 Trener domače ekipe NK Slovenja vas, Drozg Ladislav (odstranjen s klopi), saj je pred koncem tekme 
glasno, nešportno protestiral na sodniško odločitev, zato je bil odstranjen s klopi. Igrišče je zapustil z 
negodovanjem. 

Ukrep 1: Na podlagi čl. 24, čl. DP NZS se trenerju izreče OPOZORILO, ter preda v obravnavo DNT Ptuj. 

Ukrep 2: Na podlagi čl. 25, 26, 9/1 DP NZS in 49. Čl. Propozicij MNZ Ptuj, se zaradi odstranitve uradne 
osebe – trenerja ekipi izreče denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov.  

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  
 

 

 

 
Gostujoča ekipa Hajdoše na tekmi ni zagotovila prisotnosti trenerja z ustrezno licenco. Bil je zaveden 
v zapisnik o tekmi, vendar ni bil prisoten, 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. 

 

      LOVRENC : ZAVRČ 
 

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Lovrenc – 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/. 
 

Igralec ekipe Zavrč, Gril Aleš- 41832 je bil izključen, saj je nasilno z obema nogama drseče 
štartal na nasprotnika, katerega je zadel v gleženj, za kar je prejel direktni redeči karton in bil 
izključen. Poškodovani igralec zaradi poškodbe  ni mogel nadaljevati z igro kljub nudenju 
zdravniške pomoči, zato je bil zamenjan. Igrišče je zapustil nešportno z brcanjem v ograjo. 
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.  

 

MLADINA  3.krog  17.9.2017 

     
         NK BOČ POLJČANE : NK APAČE 
 
Domačin, ekipa NK Boč Poljčane 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.  

 

KADETI  2.krog  13.9.2017 

 
ŠD GORIŠNICA : NK PRAGERSKO 

 

Gostujoča ekipa, NK Pragersko je tekmo pričela z manj kot 11 igralci. Pričeli in odigrali tekmo z  8 
igralci, zato se na podlagi čl. 25/1, 9/1  DP NZS in čl. 49. Propozicij MNZ Ptuj za TL 2017/18 ekipi izreče 
OPOZORILO. 

 

STAREJŠI DEČKI 1.RAZRED  2.krog  12.9.2017 

     
                                                      KETY EMMI BISTRICA B : NK PODVINCI 
 
Igralec ekipe NK Podvinci, Kramberger Nejc - 103128 je bil izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za 
zadetek 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. 
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STAREJŠI DEČKI 2.RAZRED  3.krog  15.9.2017 

 
        NK PODVINCI : NK CIRKULANE - ZAVRČ          

 
Gostujoča ekipa NK Cirkulane - Zavrč na tekmi ni zagotovila prisotnosti trenerja z ustrezno licenco, 
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. 

 

 

VETERANI 35 ZAHOD 2.krog  14-15.9.2017 

 
    SPODNJA POLSKAVA : LESKOVEC 

 
Trol Slavko, Veterani – Sp. Polskava je bil izključen na prvenstveni tekmi,  Veterani 35-Zahod, 3. krog, 

Sp. Polskava : Leskovec zaradi prekrška nad nasprotnikom, ki je bil v čisti situaciji za doseganje 

zadetka. Igrišče je zapustil športno. Zato se na podlagi čl. 19/1 in čl. 9/2 DP NZS  igralcu izreče  kazen 

prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.  

 

 
                    NK LOVRENC : ŠD HAJDINA 
 

Bauman Bogdan, Veterani – ŠD Hajdina  (fizični kontakt s sodnikom) je bil izključen na prvenstveni 
tekmi,  Veterani 35-Zahod, 3. krog, NK Lovrenc : ŠD Hajdina, saj je nešportno odreagiral na sodniško 
odločitev, ter se na sredi igrišča iz neznanega vzroka (srednje intenzitete) z zadnje strani zaletel v 
sodnika, za kar je prejel direktni RD karton in bil izključen. Igrišče je zapustil počasi in brez besed. 
Gostujoča ekipa je v tej zvezi podala pisno pojasnilo vodstvu tekmovanja pri MNZ Ptuj, zato se na 
podlagi čl. 19/1 in čl. 9/2 DP NZS  igralcu izreče  kazen prepovedi nastopanja za obdobje 6 (šest) 
mesecev. Ukrep prične veljati z dnem 16.9.2017 in je v veljavi do dne 16.3.2018. 
 
 
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. 

  Danilo LEVAČIČ l.r. 
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