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Štev. Dokumenta : 022/2017/18-DL                                              Ptuj, 25.4.2018 
 
 

Z A P I S N I K 
 

022/2017-18 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v sredo 
25.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 16. krog  21.-22.4.2018 

 

                  NK PODVINCI ŠD HAJDINA 

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Podvinci na tekmi so prejeli  7+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 30 € /z besedo: trideset evrov/. 
 
Igralec ekipe ŠD Hajdina,  Ornik Aljoša – 56828 je bil izključen, saj mu je ob prekinitvi sodnik odložil  
žogo z namenom, da jo Fair play vrne nasprotnikovi ekipi. Omenjeni pa je žogo protestno brcnil v 
smeri sodnika, ki se je pomikal proti vzdolžni liniji igrišča (vendar ga ni zadel). Zato je prejel direktni 
rdeči karton in bil izključen. Igrišče je zapustil z negodovanjem, 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. 
 
Predstavnik gostujoče ekipe ŠD Hajdina, Kurež Benjamin je bil  prijavljen po tekmi, saj je na terasi 
športnega objekta sodnika nešportno ogovarjal in žalil. Po tem so ga s terase sprovedli igralci njegove 
ekipe. 
Ukrep1: Na podlagi čl. 24. in 9/2 DP NZS se UO – predstavniku ekipe izreče OPOZORILO.  
Ukrep2: Ekipi pa se na podlagi čl. 26., 9/1 DP NZS in 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj, izreče denarna kazen 
v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
 
                                                             ŠD STOJNCI : NK PRAGERSKO  
 
Domačin, ekipa ŠD Stojnci na tekmi ni zagotovila prisotnosti osebe za nudenje zdravniške pomoči (bil 
je zaveden v zapisnik o tekmi), zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 14 in 49. Propozicij 
MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO.    
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1. RAZRED  16.krog  21.-22.4.2018 

 

          ORMOŽ : POLSKAVA AVTOP. GROBELNIK 

 

Igralec ekipe Polskava Avtp. Grobelnik,  Juhart Jan – 75333 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. 

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Polskava Avtp. Grobelnik na tekmi so prejeli  5+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 25 € /z besedo: petindvajset evrov/. 
 
 
                                                           ŠD GRAJENA : ŠD GORIŠNICA 

 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe ŠD Grajena na tekmi so prejeli  7+0 javnih opominov, 
prav tako na tekmi niso zagotovili brezhibnega delovanja računalnika za izdelavo zapisnika. Zapisnik 
po tekmi se je posledično pisal z 30 min. zamudo, zato se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. DP NZS, 
ter 11. in 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče enotna denarna kazen v višini 30 € /z besedo: 
trideset evrov/. 
 
 

2. RAZRED 13.krog  21.-22.4.2018 

     
                                                                      LOVRENC : HAJDOŠE 
 
Domača ekipa Lovrenc, slaba priprava na tekmo (nepokošeno igrišče,  slabo začrtane linije igrišča, 
nezačrtan tehnični prostor – na tekmi omejen s stožci), ter ni bilo organizirane redarske službe in 
pobiralcev žog v enotnih prepoznavnih oblačilih . Zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 
12. in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče enotna denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset 
evrov/. 

 
 

                                                    NK SLOVENJA VAS : MAKOLE BAR MIHA 
 

Igralec ekipe Makole Bar Miha,  Ilek Dejan – 47680 je bil izključen zaradi brezobzirne igre, za kar je 
prejel 2.RU karton in bil izključen. Po izključitvi je slekel dres in glasno preklinjal, 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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KADETI 10.krog  21.-22.4.2018 

 
                                                         NŠ GORIŠNICA : NŠ KORANT STOJNCI 
 
Domača ekipa, ŠD Gorišnica je tekmo pričela z 11 igralci v polju, brez rezervnih igralcev na klopi. Skozi 
tekmo je prihajalo do poškodb in so igralci zapuščali igro. V 32. min. se je poškodoval še vratar, ki je 
bil  7 igralec na igrišču.  Ker ni mogel nadaljevati tekme kljub nudenju zdrav. pomoči, je sodnik tekmo 
v 37. min. dokončno prekinil saj je ostalo nezadostno število igralcev, (6).  Zato se na podlagi čl. 25/1, 
9/1 DP NZS in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče denarna kazen v višini 80 € /z besedo: osemdeset 
evrov/.  
 

 

MLAJŠI DEČKI 1.RAZRED  13.krog  23.4.2018 

 
 

    KETY EMMI BISTRICA A : NŠ KORANT MARKOVCI     
 

Gostujoča ekipe, NŠ Korant Markovci je tekmo pričela z manj kot 9 igralci. Pričeli z 7 (sedmimi) in 
končali z 9 (devetimi) igralci (v 20. min. sta se pridružila 2 igralca in popolnila ekipo. Zato se na 
podlagi čl. 25/1, 9/1 DP NZS in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče  OPOZORILO.  
  

 
 

VETERANI 35 VZHOD 10.krog  19.4.2018 

 
    ŠD GORIŠNICA : ŠD PODLEHNIK 

 
Toplak Sebastjan, Veterani – ŠD Podlehnik je bil izključen na prvenstveni tekmi,  Veterani 35-Vzhod, 

10. krog,  ŠD Gorišnica : ŠD Podlehnik zaradi ugovarjanja na sodniške odločitve, za kar je prejel 2. RU 

karton in bil izključen. Igrišče je zapustil mirno in športno. Zato se na podlagi čl. 19/1 in čl. 9/2 DP NZS  

igralcu izreče  kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.  

 

 

VETERANI 40  11.krog  19.4.2018 

 
          ORMOŽ : NK MAJŠPERK 

 
Dolšak Sašo, Veterani – NK Majšperk je bil izključen na prvenstveni tekmi,  Veterani 40, 11. krog,  

Ormož : NK Majšperk zaradi nestrinjanja s sodniško odločitvijo, žalitev in fizičnih groženj sodniku, za 

kar je v 69. min. prejel 2. RU karton in bil izključen. Takrat je stopil proti sodniku in še nadalje 

nešportno komentiral. Tudi igrišče je zapustil  s komentarji in počasi. Zato se na podlagi čl. 19/1 in čl. 

9/2 DP NZS  igralcu izreče  kazen prepovedi nastopanja na 3 /treh/ prvenstvenih tekmah.  
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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. 


