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Štev. dokumenta : 08/2019/20-DL                                              Ptuj, 09.10.2019 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

08/2019-20 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v sredo 
09.oktobra 2019, in na kateri je na podlagi 36. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) 
sprejel in izdal naslednje 

 
 

S K L E P E 
 
 

   SUPER LIGA 7. krog   05.- 06.10.2019 

 

                                                                          APAČE : BUKOVCI 
 
Igralec ekipe Apače,  Avguštin Aljaž - 65455  je bil izključen zaradi /udarjanja/, za kar je prejel direktni 
rdeči karton in bil izključen. Igralec je nešportno odreagiral po storjenem prekršku nad nasprotnikom,  
/srednje intenzitete ga je brcnil  na tleh ležečega v zadnjico/, kar je povzročilo konfrontacijo igralcev 
obeh ekip. Igrišče je zapustil športno. Zato se na podlagi določil 5/d, 8/1(d), 22. člena DP NZS in v 
skladu z Disciplinsko politiko organov vodenja lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi 
nastopanja na 3/treh/ prvenstvenih tekmah. 
 
Uradna oseba ekipe - vodja varnosti, Apače,  Kolar Zvonko  /prijavljen po tekmi in ob polčasu 
odstranjen s funkcije vodje varnosti /neodgovorno opravljanje funkcije vodje varnosti, žalitve, grožnje  
in poskus fizičnega kontakta s sodnikom, kar so preprečili ostali varnostniki/. Ob polčasu je na 
zahtevo sodnika in delegata tekme /s strani vodstva kluba/ bil odstranjen s funkcije. Po končani tekmi 
je dejanje obžaloval in sodnikom dal roko. Zato se na podlagi določil 5/e, 8/1(e), 22. člena DP NZS in v 
skladu z Disciplinsko politiko organov vodenja lig NZS,  /uradni osebi/ izreče kazen prepovedi 
opravljanja vseh funkcij v nogometu  za dobo 3 /treh/ mesecev. Ukrep velja od 9.10.2019. 
 
Domača ekipa Apače, slaba organizacija tekme, /po tekmi ni deloval tiskalnik in se ni dalo natisniti 
zapisnika/, ter malomarno opravljanje naloge vodje varnosti, zato se na podlagi določil čl. 4/1(e,h), 7., 
8/4(c), ter čl. 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče enotna denarna kazen v višini 40€ /z besedo: 
štirideset 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  
 

 

 

 1. RAZRED 7. krog   05.-06.10.2019 

 
                                                                         ORMOŽ : TRŽEC 
 
Igralec ekipe Tržec, Dominc Luka – 82473 je bil izključen /prekršek v čisti situaciji za zadetek – igra z 
roko/, za kar je prejel direktni rdeči karton bil izključen. Igrišče je zapustil športno, zato se na podlagi 
določil 5/b, 8/1(d), 22. člena DP NZS in v skladu z Disciplinsko politiko organov vodenja lig NZS, igralcu 
za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni ali pokalni tekmi. 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Ormož na tekmi so prejeli  5+0 javnih opominov. Zato 
se na podlagi določil  4/1(l), 8/4(c) DP NZS, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče denarna kazen 
v višini 20€ /z besedo: dvajset evrov/. 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Tržec na tekmi so prejeli  7+1 javnih opominov. Zato se 
na podlagi določil  4/1(l), 8/4(c) DP NZS, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče denarna kazen v 
višini 35€ /z besedo: petintrideset evrov/. 
 
 
                                                      SKORBA : MAJŠPERK PICERIJA ŠPAJZA 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Skorbe na tekmi so prejeli  5+0 javnih opominov. Zato 
se na podlagi določil  4/1(l), 8/4(c) DP NZS, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče denarna kazen 
v višini 20€ /z besedo: dvajset evrov/. 
 
 
                                                           PODLEHNIK : ROGOZNICA SLOFIN 
 
Domača ekipa Podlehnik na tekmi ni zagotovila osebe medicinske stroke, /je bila zavedena v zapisnik 
in ni bila prisotna/ in ni bilo prisotnih organiziranih pobiralcev žog, zato se na podlagi določil čl. 
4/1(h), 7., 8/4(a), ter čl. 13., 14. in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Rogoznica Slofin na tekmi so prejeli  6+0 javnih 
opominov. Zato se na podlagi določil  4/1(l), 8/4(c) DP NZS, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče 
denarna kazen v višini 25€ /z besedo: petindvajset evrov/. 
 
 

 2. RAZRED  6.krog   05.-06.10.2019 

 
                                                                     LESKOVEC : OPLOTNICA 
 
Gostujoča ekipa, Oplotnica  ni odigrala uradno delegirane prvenstvene  tekme /niso odpotovali na 
tekmo zaradi premajhnega števila igralcev/. Zato se na podlagi določil čl. 4/1(a), 8/1(c) DP NZS, ter čl. 
49. Propozicij MNZ Ptuj  in povračila  polovičnega stroška uradnim osebam, ekipi izreče enotna 
denarna kazen v višini 216€ /z besedo: dvestošestnajst evrov/. Tekma se registrira po uradni 
dolžnosti.  
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                                                     ZGORNJA POLSKAVA : MAKOLE BAR MIHA 
 
Igralec ekipe Zgornja Polskava, Puhman Jure – 90876 je bil izključen /brcanje žoge po pisku - zadel 
nasprotnika/, za kar je prejel drugi opomin bil izključen. Igrišče je zapustil športno, zato se na podlagi 
določil 5/a, 8/1(d), 22. člena DP NZS in v skladu z Disciplinsko politiko organov vodenja lig NZS, igralcu 
za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni ali pokalni tekmi. 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Zgornja Polskava na tekmi so prejeli  5+1 javnih 
opominov. Zato se na podlagi določil  4/1(l), 8/4(c) DP NZS, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče 
denarna kazen v višini 25€ /z besedo: petindvajset evrov/.                                      
 
Gostujoča ekipa Makole Bar Miha na tekmi ni zagotovila trenerja z ustrezno licenco potrjeno v 
sistemu Regista, /je bil zaveden v zapisnik in ni bil prisoten/, zato se na podlagi določil čl. 4/1(h), 7., 
8/4(c), ter čl.30. in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
 
 

MLADINA 5.krog  06.10.2019 

 
                                                                    NK PRAGERSKO : TRŽEC 
Igralec ekipe Tržec, Mlakar Žan - 84871 je bil izključen, saj je nešportno odreagiral,  po doseženem 
zadetku, ter nasprotnikovega igralca, ki je že držal žogo v rokah /z odprto dlanjo manjše intenzitete 
odrinil od sebe/, za kar je prejel direktni rdeči karton in bil izključen. Igrišče je zapustil športno, po 
tekmi pa se je opravičil. Zato se na podlagi določil 5/e, 8/1(d), 22. člena DP NZS in v skladu z 
Disciplinsko politiko organov vodenja lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi 
nastopanja  na 2/dveh/ prvenstvenih tekmah.  
 
 
Igralec ekipe NK Pragersko, Lednik Maj - 95103 je bil izključen, saj je nešportno odreagiral, ko ga je 
nasprotnikov igralec odrinil z odprto dlanjo v obraz /tega je z roko z zadnje strani manjše intenzitete 
prijel za vrat/, za kar je prejel direktni rdeči karton in bil izključen. Igrišče je zapustil športno. Zato se 
na podlagi določil 5/e, 8/1(d), 22. člena DP NZS in v skladu z Disciplinsko politiko organov vodenja lig 
NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja  na 2/dveh/ prvenstvenih tekmah.  
 
 
 

MLAJŠI DEČKI 2.razred VZHOD 6.krog  07.10.2019 

 
                                                       VIDEM PRI PTUJU : KORANT STOJNCI 
 
Igralec ekipe Videm pri Ptuju, Živko Kmetec Tjan - 110348 je bil izključen, saj je nešportno odreagiral,  
po dosojenem prekršku za goste /grobe verbalne žalitve sodniku/ za kar je prejel direktni rdeči karton 
in bil izključen. Igrišče je zapustil nešportno z preklinjanjem, žalitvami in metanjem kopačke v ograjo. 
Zato se na podlagi določil 5/e, 8/1(d), 22. člena DP NZS in v skladu z Disciplinsko politiko organov 
vodenja lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja  na 4 /štirih/ prvenstvenih 
tekmah.  
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MLAJŠI DEČKI 2.razred ZAHOD 6.krog  07.10.2019 

 
                                                        GEREČJA VAS GOLGETER : OPLOTNICA 
 
Gostujoča ekipa Oplotnica, zamuda začetka tekme 10 minut /20 min. zamuda z oddajo 
dokumentacije/ ,  zato se na podlagi določil čl. 4/1(h), 7., 8/4(a), ter čl. 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi 
izreče OPOZORILO. 
 
                                                       SPODNJA POLSKAVA : NK BOČ POLJČANE 
 
Gostujoča ekipa NK Boč Poljčane na tekmi ni zagotovila trenerja z ustrezno licenco potrjeno v 
sistemu Regista, /ni bil zaveden v zapisnik in ni bil prisoten/, zato se na podlagi določil čl. 4/1(h), 7., 
8/4(c), ter čl.30. in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
 
 
 

MLAJŠI DEČKI 1.razred  6.krog  07.10.2019 

 
                                                       ALUMINIJ A : ROGOZNICA - DRAVA 
 
Gostujoča ekipa Rogoznica - Drava na tekmi ni zagotovila trenerja z ustrezno licenco potrjeno v 
sistemu Regista, /ni bil zaveden v zapisnik /, zato se na podlagi določil čl. 4/1(h), 7., 8/4(c), ter čl.30. 
in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
 
 

VETERANI  35 Zahod 6.krog  04.10.2019 

 
                                            ŠD MLADINEC LOVRENC :  SPODNJA POLSKAVA 
  
Hernavs Boštjan, ŠD Mladinec Lovrenc - Veterani je bil izključen na prvenstveni tekmi /je nešportno 
odreagiral po prekršku za nasprotno ekipo in sodnika grobo verbalno žalil /, za kar je  prejel direktni 
rdeči karton in bil izključen. Igrišče je zapustil športno, po tekmi se je opravičil. Zato se na podlagi 
določil 5/e, 8/1(d), 22. člena DP NZS in v skladu z Disciplinsko politiko organov vodenja lig NZS, igralcu 
za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah. 
 
 
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 

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  
 

 

 

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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