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Štev. dokumenta : 05/2019/20-DL                                              Ptuj, 25.09.2019 
 
 

Z A P I S N I K 
 

05/2019-20 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v sredo 
25.septembra 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 5. krog   21.- 22.09.2019 

 

                                                                       MARKOVCI : BUKOVCI 
Igralec ekipe Bukovci, Medved Matjaž – 43704 je bil izključen /prekršek v čisti situaciji za zadetek/, za 
kar je prejel direktni rdeči karton in 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 tekmi. 
 
 

 1. RAZRED 5. krog   21.-22.09.2019 

 
 
                                                               GRAJENA ANPRO : PODLEHNIK 
 Igralec ekipe Grajena, Lozinšek Denis – 51593 je bil izključen /brezobzirna igra/, za kar je prejel drugi 
opomin in 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 tekmi. 
 
 

 2. RAZRED 4. krog   21.-22.09.2019 

 
                                                          OPLOTNICA : ŠD MLADINEC LOVRENC 
Igralec ekipe Brusl Žiga,  – 84498 je bil izključen /nešportno obnašanje do nasprotnika/, za kar je 
prejel drugi opomin in bil izključen. Igrišče je zapustil nešportno z protestiranjem, žaljivkami, 
brcanjem bidonov in pljuvanje v smeri sodnika, 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 5 /petih/ prvenstvenih ali pokalnih tekmah. 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Oplotnica na tekmi so prejeli  4+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 20€ /z besedo: dvajset evrov/. 
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                                   SLOVENJA VAS SMS SANACIJA : MAKOLE BAR MIHA 
Igralec ekipe Slovenja vas SMS sanacija, Polanič Matteo – 72675 je bil izključen /prekršek v čisti 
situaciji za zadetek/, za kar je prejel drugi opomin in 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 tekmi. 
 
 Igralec ekipe Slovenja vas SMS sanacija, Lenart Jani – 8396 je bil izključen /brezobzirna igra/, za kar 
je prejel drugi opomin in 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 tekmi. 
 
 
 

MLADINA 3.krog   20.-23.09.2019 

 
                                                                      OPLOTNICA : TRŽEC 

   Igralec ekipe Tržec,  Podpečan Tilen - 103468  je bil izključen /brezobzirna igra/, za kar je prejel drugi 
opomin in 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 tekmi.  

 
 

STAREJŠI DEČKI 2. razred  3.krog  20.09.2019 

                                             
                                                   ORMOŽ - SREDIŠČE : CIRKULANE - DORNAVA 

   Igralec ekipe Ormož-Središče, Majhen Blaž – 110374 je bil izključen /nešportno vedenje do svojih 
igralcev (žalitve), ter ploskanje sodniku/, za kar je prejel direktni rdeči karton in 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 2 
/dveh/ prvenstvenih tekmah. 

 
 

   

MLAJŠI DEČKI 1. razred 4.krog  23.09.2019 

 
 
                                             NK DRAVA DAKINDA PTUJ : KETY EMMI BISTRICA B 
 
Domača ekipa NK Drava Dakinda Ptuj, zamuda začetka tekme 10 minut /čakanje na prihod klubskega 
administratorja-zapisnikarja/ ,  zato se na podlagi določil čl. 4/1(h), 7., 8/4(a), ter čl. 49. Propozicij 
MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
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CICIBANI U 11 CENTER 1, 3.krog 18.09.2019 

 

                                       NK KETY EMMI BISTRICA B : NK DRAVA DAKINDA PTUJ A 
 
Gostujoča ekipa, NK Drava Dakinda Ptuj A ni odigrala uradno delegirane prvenstvene tekme dne 
18.09.2019 /niso prispeli, sporočili, da se je zbralo premalo igralcev/. Zato se na podlagi določil čl. 
4/1(a), 8/4(c) 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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