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Štev. dokumenta : 22/2018/19-DL                                              Ptuj, 08.05.2019 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

22/2018-19 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v sredo 
08. maja 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 19. krog   4.-5.05.2019 

 

NK PODVINCI : NK HAJDINA 
 

Domača ekipa, NK Podvinci – slaba priprava na tekmo. Ekipa je kljub pravočasnemu pozivu sodnika 
na igrišče  prišla prepozno.  Po ponovnem pozivu sodnika so prišli, vendar se je tekma posledično 
zamujala za 6 (šest) minut. Zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 15.  in 49. Propozicij 
MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
 
Gostujoča ekipa, NK Hajdina – slaba priprava na tekmo. Ekipa je kljub pravočasnemu pozivu sodnika 
na igrišče  prišla prepozno.  Po ponovnem pozivu sodnika so prišli, vendar se je tekma posledično 
zamujala za 6 (šest) minut. Zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 15.  in 49. Propozicij 
MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
 
 

CIRKULANE : GEREČJA VAS GOGETER 

Igralec ekipe Gerečja vas, Lončarič Nejc – 51961 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 se igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi 
nastopanja na 1/eni/ prvenstveni tekmi. 
 
Igralec ekipe Gerečja vas, Požegar Aleš – 51980 je bil izključen zaradi fizičnega kontakta s sodnikom. 
Omenjeni igralec je nešportno odreagiral po konfrontaciji z nasprotnikom, kateremu mu je prav tako 
bil podeljen rumeni karton. Ko mu je sodnik pokazal RU karton, ga je omenjeni igralec v afektu  (v 
znak protesta) prijel za roko. Takrat mu je sodnik 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 in v skladu z Splošnimi navodili - Disciplinska 
politika organov vodenja lig NZS , igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 
5/petih/ prvenstvenih ali pokalnih tekmah.  
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Igralec ekipe Gerečja vas, Čeh Nikolaj - 57622 je bil izključen zaradi verbalnih groženj sodniku. Po 
dosojenem kazenskem udarcu za nasprotno ekipo je pričel glasno groziti sodniku, nakar mu je sodnik 
pokazal direktni rdeči karton in ga izključil. Igrišče je zapustil nešportno, ter nadaljeval z grožnjami, se 
želel vrniti na igrišče  in fizično obračunati s sodnikom, kar so mu preprečili soigralci. 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 NZS , igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 5/petih/ 
prvenstvenih  ali pokalnih tekmah.   
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Gerečja vas, na tekmi so prejeli  6+3 javnih 
opominov, ter nešportno vedenje gledalcev (po tekmi metanje manjših predmetov s tribune proti 
sodnikom) zato se na podlagi določil  čl. 9/1., 25/1., 26/1. DP NZS, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  
izreče enotna denarna kazen v višini 60€ /z besedo: šestdeset evrov/. 
 
 
 

 1. RAZRED 19. krog   4.-5.05.2019 

 
                                                                NŠ ZAVRČ : NK BOČ POLJČANE 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NŠ Zavrč, 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/. 
 
 
                                                                      TRŽEC : GORIŠNICA 
 
Igralec ekipe Tržec, Pečnik Andrej - 44095 je bil izključen zaradi preprečitve obetavne akcije, za kar je 
prejel 2. RU karton in bil izključen. Igrišče je zapustil nešportno s protestiranjem in grobimi verbalnimi 
žalitvami sodniku. 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 NZS , igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi 
nastopanja na 3/treh/ prvenstvenih ali pokalnih tekmah..   
 
Igralec ekipe Tržec, Tašner Leon – 70385 je bil izključen zaradi preprečitve čiste situacije za zadetek.  
Igrišče je zapustil športno, zato se na podlagi določil 9/2, 19/1. in 20. člena DP NZS se igralcu za ta 
prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1/eni/ prvenstveni tekmi. 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Tržec, na tekmi so prejeli  3+2 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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MLAJŠI DEČKI 1.RAZRED 14.krog  06.05.2019 

                                                       
      
                                             DRAVA DAKINDA PTUJ : NK KETY EMMI BISTRICA  A 
 
Domača ekipa Drava Dakinda Ptuj  na tekmi ni zagotovila trenerja z ustrezno licenco prijavljenega v 
sistemu Regista, zato se na podlagi določil čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl.30. in 49. Propozicij MNZ 
Ptuj ekipi (ponovitev prekrška) izreče denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset 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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