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Štev. Dokumenta : 01/2018/19-DL                                              Ptuj, 30.8.2018 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

01/2018-19 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v četrtek 
30. avgusta 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 1. krog  25-26.8.2018 

 

                                                       NK  HAJDINA GOLGETER : ŠD CIRKULANE 

Igralec ekipe NK Hajdina, Zupanič Jan – 65173 je bil prijavljen po tekmi s strani prvega pomočnika 
sodnika, saj je takoj po končani tekmi še na igrišču nešportno komentiral sodniške odločitve za kar je 
prejel opomin. Ko so po tekmi sodniki prišli go garderob je ponovno pristopil do njih in jih grobo žalil. 
Ko ga je mejni sodnik opozoril da naj preneha s takim vedenjem, je nadaljeval z protestiranjem in 
žalitvami, nakar so ga v garderobo pospremili njegovi soigralci. Za dejanje se tudi pozneje ni opravičil. 
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.   
 
                                                             ŠD MARKOVCI :  NK STOJNCI 

Domača ekipa ŠD Markovci na tekmi ni zagotovila zadostnega števila redarjev. Bila sta le dva v 
uniformiranih (markirnih) oblačilih. Posledično niso uspeli ustrezno zagotoviti varnosti na tekmi, saj 
so posamezni navijači pijače v pločevinkah kupili pri točilnem pultu, vendar od tam neovirano  z 
pločevinkami v rokah prihajali neposredno do ograje igrišča). Zato se ekipi zaradi pomanjklive 
organizacije tekme (premalo redarjev in prodaje pijač v trdi embalaži, kar je v nasprotju z Navodili 
vodstva tekmovanja) na podlagi čl. 25., 9/1 DP NZS, ter 13. in 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj izreče 
enotna denarna kazen (upoštevana je olajševalna okoliščina – otvoritev nove tribune) v višini 20 € /z 
besedo: dvajset evrov/. 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Stojnci na tekmi so prejeli  6+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 25 € /z besedo: petindvajset evrov/. 
  
 
                                                              NK APAČE : GEREČJA VAS 

Igralec ekipe NK Apače, Širovnik Robert – 37550 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 
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20. člena DP NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni ali 
pokalni tekmi. 
 
 

1. RAZRED  1.krog  25.8.2018 

 

                       NŠ ZAVRČ : TRŽEC  

Igralec ekipe NK Tržec, Kolar Renato – 51292 je bil izključen zaradi vlečenja, 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 Tržec 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 GRAJENA : SREDIŠČE OB DRAVI 
 
 Igralec ekipe ŠD Grajena, Megla Žan – 65553 je bil izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za 
doseganje zadetka, 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. 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe ŠD Grajena 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 PODLEHNIK : LESKOVEC 

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Leskovec na tekmi so prejeli  6+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 25 € /z besedo: petindvajset 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  
 

 

 

 
 

POKAL MNZ PTUJ ČLANI  1.krog  28-29.8.2018 

 
                                                                ŠD GRAJENA : OPLOTNICA 
 
Gostujoča ekipa, Oplotnica je dokumentacijo za tekmo oddala z 10 minutno zamudo. Zato se na 
podlagi določil 9/1., 25/1.,  DP NZS, ter 15. in 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče OPOZORILO. 
 
                                                              
                                                       NK PODVINCI : DRAVA DAKINDA PTUJ 
  
Igralec ekipe NK Podvinci, Kuserbanj Denis – 23352 je bil izključen zaradi protestiranja, za kar je 
prejel drugi opomin in bil izključen. Igrišče je zapustil z negodovanjem, po tekmi pa se je sodnikom 
prišel opravičit, 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. 
 
                                                               NŠ ZAVRČ : NK PRAGERSKO 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Pragersko 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/. 
 
                                                 
                    
 
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: 
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