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Štev. Dokumenta : 025/2017/18-DL                                              Ptuj, 9.5.2018 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

025/2017-18 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v sredo 
9.maja 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 18. krog  5.5.2018 

 

                  GEREČJA VAS : ŠD HAJDINA 

                                                            
Igralec ekipe ŠD Hajdina, Vogrinec Peter - 33076 je prejel direktni rdeči karton in bil izključen. V borbi 
za žogo je z zadnje strani (srednje intenzitete) udaril nasprotnikovega igralca v predel gležnja. 
Nasprotnikov igralec je lahko nadaljeval z igro. 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 2 /dveh/ 
prvenstvenih tekmah.  

 
                                                                 NK PODVINCI : NK APAČE 
 
Domačin, ekipa NK Podvinci na tekmi ni zagotovila prisotnosti trenerja z ustrezno licenco. Tekmo je 
vodil pomočnik trenerja z Čeh Aleš, lic. C-10918, (v enomesečnem dogovorjenem roku niso zagotovili 
trenerja z ustrezno licenco), zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 30. in 49. Propozicij 
MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
 
Igralec ekipe NK Apače, Vajsbaher Smiljan - 33837 je bil izključen zaradi protestiranja na sodniške 
odločitve (sodniku se je približal do obraza in se odstranil še le po več kratnem opozorilu)  za kar je 
prejel 2.RU karton in bil izključen. Igrišče je zapustil nešportno z grožnjami in protestiranjem. 
Spotoma je z nogo brcnil v ograjo, kar je sprovociralo domače navijače, vendar so zadevo redarji 
umirili. 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. 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Apače 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/. 
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1. RAZRED  18.krog  6.5.2018 

 

       POLSKAVA AVTOP. GREBELNIK : ŠD PODLEHNIK 

                                           
Igralec ekipe Polskava Avtop. Grobelnik, Gajšek Tadej - 52766 je prejel direktni rdeči karton in bil 
izključen. Po prejetem zadetku njegove ekipe je pričel nešportno protestirati na sodniško odločitev 
tako, da je zelo glasno in grobo žalil (preklinjal) pomočnico sodnika, zato mu je sodnik pokazal 
direktni rdeči karton in ga izključil. Igrišče je zapustil nešportno z protestiranjem. 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.  
 

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Polskava Avtop. Grobelnik 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/. 

 
 

DORNAVA : ŠD GORIŠNICA 
 

Domača ekipa Dornava –  slaba priprava na tekmo, saj igrišče ni bilo ustrezno pokošeno (trava 8-9 
cm višine), neurejena sodniška garderoba in z grmičevjem obraščene klopi za rezervne igralce.  Zato 
se ekipi na podlagi čl. 25., 9/1 DP NZS, ter 12, 14. in 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj, izreče denarna kazen 
v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
 

ŠD GRAJENA : NK TRŽEC 
 
Igralec ekipe NK Tržec, Kostanjevec Andreas Stefan - 110441 je bil izključen zaradi ugovarjanja na 
sodniško odločitev, 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 NK Tržec 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/. 
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2. RAZRED  14.krog  5-6.5.2018 

 

       NK ZG. POLSKAVA : NK SLOVENJA VAS 

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Slovenja vas 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/. 
 

 
                MAKOLE BAR MIHA : LOVRENC 

 
Igralec ekipe Lovrenc, Pulko Sandi - 59697 je prejel direktni rdeči karton in bil izključen. Po storjenem 
prekršku ki ga je storil nad nasprotnikom (ta več ni mogel nadaljevati z igro) je prejel 1. javni opomin. 
Po prejetem opominu je omenjeni igralec pričel sodnika žaliti in mu groziti. Sodnik mu je pokazal 
direktni rdeči karton in ga izključil. Igrišče je zapustil nešportno z glasnim vpitjem in grožnjami 
sodniku. 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.  
 

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Lovrenc 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/. 

 
 

     HAJDOŠE : NK MAJŠPERK PICERIJA ŠPAJZA 
  
Gostujoča ekipe, NK Majšperk Picerija Špajza tekmo pričela z manj kot 11 igralci. V zapisnik je bilo 
zavedenih le 9 (devet) igralcev, tekmo pričeli z 8(osmimi), ob polčasu je prispel se eden igralec tako, 
da so drugi polčas igrali in končali tekmo z 9(devetimi) igralci. Zato se na podlagi čl. 25/1, 9/1 DP NZS 
in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO.  
 

 

MLADINA 15.krog  6.5.2018 

 
 

                                                                      NK APAČE : ORMOŽ  
 

Gostujoča ekipa, Ormož je zamudila na tekmo 15 (petnajst) minut. Da so se uredile vse formalnosti, 
se je posledično tekma pričela z 6 (šest) minutno zamudo. Zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP 
NZS, ter čl. 15. in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
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 NK BOČ POLJČANE : VIDEM 
 
Igralec ekipe NK Boč Poljčane, Kenda Aljaž – 96134  je bil izključen zaradi spotikanja 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. 
 
 

KADETI 11.krog  5-8.5.2018 

 
                                                     NK ZGORNJA POLSKAVA  : NŠ GORIŠNICA 

 
Gostujoča ekipa, NŠ Gorišnica,  je niso prispeli na uradno delegirano nogometno tekmo saj se je 
domnevno zbralo premalo igralcev. Tako tekma ni bila odigrana. Zato se na podlagi čl. 25/1, 9/1 DP 
NZS in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče denarna kazen v višini 100 € /z besedo: sto evrov/.  

 
 

                                                  PODVINCI AGROCENTER PTUJ : LESKOVEC 
 
Igralec ekipe Leskovec, Kramar Patrik - 103339 je prejel direktni rdeči karton in bil izključen. Po 
storjenem prekršku, je na tleh ležečega nasprotnikovega igralca z manjšo intenziteto udaril, ter 
povlekel za dres. Sodnik mu je pokazal direktni rdeči karton in ga izključil. 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 2/dveh/ prvenstvenih tekmah.  
 
 

ST. DEČKI 2. razred 12.krog  8.5.2018 

 
        NK ZG. POLSKAVA : NK CIRKULANE - ZAVRČ 
  
Gostujoča ekipe, NK Zg. Polskava tekmo pričela z manj kot 11 igralci. Tekmo pričeli in končali z 10 
(deset) igralci. Zato se na podlagi čl. 25/1, 9/1 DP NZS in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi ( tretja 
ponovitev) izreče denarna kazen v višini 30 € /z besedo: trideset evrov/.   
 
 
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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  Danilo LEVAČIČ l.r. 
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