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Štev. dokumenta : 26/2018/19-DL                                              Ptuj, 05.06.2019 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

26/2018-19 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v sredo 
5. junija 2019, 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 23. krog   01.06.2019 

 

                                                                   NK PODVINCI : CIRKULANE 
 
Nešportno vedenje gledalcev domače ekipe NK Podvinci.  Uporaba pirotehničnih sredstev izven 
ograjenega dela igrišča  /sproščal se je dim, tekma ni bila motena/, zato se na podlagi določil 3/3, 
9/1., 25/1., DP NZS, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče denarna kazen v višini 20€ /z besedo: 
dvajset evrov/. 
 
 
 

 2. RAZRED 18. krog   01.06.2019 

 
               HAJDOŠE : OPLOTNICA 
 
Igralec ekipe Hajdoše, Vogrinec Danijel - 24965 je bil izključen saj je nasprotnikovega igralca (po 
pravilno odvzeti žogi/ spotaknil in odrinil, kar je izzvalo konfrontacijo med več igralci obeh ekip.  Pri 
tem je nasprotnemu igralcu, ki je pritekel  proti njemu nastavil komolec pri tem pa /manjše 
intenzitete /zadel v predel obraza, 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 in v skladu z Splošnimi 
navodili - Disciplinska politika organov vodenja lig MNZ Ptuj , igralcu za ta prekršek izreče kazen 
prepovedi nastopanja na 3/treh/ prvenstvenih ali pokalnih tekmah.  
 
                                           POLSKAVA AVTOP. GROBELNIK : ROGOZNICA SLOFIN 
 
Domača ekipa, Polskava Avtop. Grobelnik je tekmo pričela z manj kot 11 igralci. Pričeli 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.  
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                                       ŠD MLADINEC LOVRENC : NK MAJŠPERK PICERIJA ŠPAJZA 
 
Igralec ekipe ŠD Mladinec Lovrenc,  Širovnik David – 34613 je bil izključen zaradi /povračilnega 
brcanja nasprotnika/, za kar je prejel drugi opomin 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 ŠD Mladinec Lovrenc, 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/. 
 
                                             ŠD SLOVENJA VAS :  ZGORNJA POLSKAVA 
 
Gostujoča ekipa, Zgornja Polskava je tekmo pričela z manj kot 11 igralci. Pričeli in končali tekmo z 9 
/devetimi/ igralci. V  zapisniku je bilo navedenih 12/dvanajst igralcev/, vendar niso prispeli. Zato se 
na podlagi čl. 25/1, 9/1 DP NZS in 49. Propozicij MNZ Ptuj  /ponovitev prekrška/ ekipi izreče denarna 
kazen v višini 20€ /z besedo: dvajset evrov/.  
 
 

 STAREJŠI DEČKI 17. krog   29.05.2019 

 
                           VIDEM PRI PTUJU : KETY EMMI BISTRICA 
 
Igralec ekipe Videm pri Ptuju, Drevenšek Denis – 204268 je bil izključen saj je nasprotnikovega igralca 
/po izgubljeni žogi/ močnejše intenzitete  z zadnje strani brcnil. Sodnik mu je pokazal direktni rdeči 
karton in ga izključil.  Po prejetem kartonu je ugovarjal, nato pa igrišče zapustil športno. Zato se na 
podlagi določil 9/2, 19/1. in 20. člena DP NZS in v skladu z Splošnimi navodili - Disciplinska politika 
organov vodenja lig MNZ Ptuj , igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 3/treh/ 
prvenstvenih tekmah.  
 
 

 STAREJŠI DEČKI 18. krog   31.05.2019 

 
                           KORANT STOJNCI GORIŠNICA : VIDEM PRI PTUJU  
 
                                                              
Gostujoča ekipa Videm pri Ptuju je v 53. minuti igre /je protestno, domnevno zaradi sodniških 
odločitev/ na pobudo trenerja zapustila igralno površino.  Domača ekipa je ostala na igrišču, sodnik je 
gostujočo ekipo pozval in počakal 3 /tri/ minute da se vrnejo, ker pa se niso vrnili, je tekmo dokončno 
prekinil.  
 
Na podlagi čl. 24. in 9/2 DP NZS se UO - trenerju ekipe Vinko Damjanu – 12200-C izreče ukrep 
prepoved dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah. 
O ukrepu se obvesti DNT Ptuj.  
Ekipi pa se na podlagi določil čl. 26., 9/1 DP NZS in 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj, izreče enotna denarna 
kazen v višini 80 € /z besedo: osemdeset evrov/. 
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ML. DEČKI 1. RAZRED  16.krog 30.05.2019 

 
                                                  NK KETY EMMI BISTRICA  A :  DRAVA DAKINDA B 
 
Gostujoča ekipa Drava Dakinda B je dokumentacijo za tekmo oddala z zamudo. Tako se je tekma 
posledično pričela z 10. min. zamudo. Zato se na podlagi čl. 25/1, 9/1 DP NZS, 15 in 49. Propozicij 
MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
              
 

ML. DEČKI 1. RAZRED  18.krog 03.06.2019 

 
                                               NŠ KORANT MARKOVCI -GORIŠNICA : ALUMINIJ B 
 
Gostujoča ekipa,  Aluminij B ni odigrala uradno delegirane prvenstvene tekme. Tekmo so istega dne 
odpovedali domnevno zaradi premajhnega števila igralcev. Sodnik je bil pravočasno odpoklican tako, 
da sodniški stroški niso nastali. Zato se na podlagi določil čl. 9/1., 25/1., DP NZS, ter čl. 49. Propozicij 
MNZ Ptuj ekipi izreče denarna kazen v višini 50€ /z besedo: petdeset evrov/. Tekma se registrira po 
uradni dolžnosti. 
 

 
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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