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Štev. Dokumenta : 13/2017/18-DL                                              Ptuj, 08.11.2017 
 

Z A P I S N I K 
 

13/2017-18 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v sredo 
8. novembra 2017, 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 11. krog  4-5.11.2017 

 

                                                                 ŠD HAJDINA : NK APAČE 

Domačin, ekipa ŠD Hajdina na tekmi ni bila prisotna oseba za nudenje zdravniške pomoči ( bila je 
zavedena v zapisnik o tekmi), zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 14 in 49. Propozicij 
MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO.  

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Apače 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/. 
 

 
NK BUKOVCI : NK PRAGERSKO 

Igralec ekipe NK Bukovci, Serdinšek Severin - 52435 je bil izključen, saj je nešportno odreagiral, ko sta 
z nasprotnikom v borbi za žogo padla po tleh, ter na hitro vstala. Takrat je v afektu z rokami ( z 
dlanmi) nasprotnika (srednje intenzitete) udaril v predel vratu,  zato 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 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah.   

 
 

1. RAZRED  11.krog  4-5.11.2017 

 
 

                                                                ŠD SKORBA : ŠD GORIŠNICA 

Igralec ekipe ŠD Skorba, Krušič Niko - 54395 je bil izključen zaradi prekrška nad nasprotnikom, saj je z 
visoko dvignjeno nogo s podplatom grobo (z zamujenim štartom) štartal na nasprotnega vratarja, 
katerega je zadel v predel prsi. Zato 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 3/treh/  prvenstvenih tekmah.   

                                                                ŠD PODLEHNIK : ORMOŽ 

Igralec ekipe Ormož, Klemenčič Rok - 55211 je bil izključen, saj je nasprotnika nešportno v afektu 
(srednje intenzitete) z dlanjo udaril po zatilju,  zato 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 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah.   
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                                                                 DORNAVA : NK TRŽEC 
 
Igralec ekipe Dornava, Petek Gregor - 43966 je bil izključen, saj je nešportno odreagiral, ko je do 
njega pritekel nasprotnikov igralec (kapetan, protestno zaradi predhodnega prekrška). Temu je v 
smeri glave nakazal udarec s komolcem, pri tem ga je rahlo zadel, zato 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 2/dveh/ prvenstvenih tekmah.   

Trener ekipe Dornava, Arnuš Janez - 12286 UEFA B je bil v 84. min. odstranjen iz tehničnega prostora, 
(na pobudo prvega pomočnika sodnika) zaradi žalitev in protestiranja na sodniške odločitve. Ograjeni 
del igrišča je zapustil športno, po tekmi pa svoje dejanje obžaloval.  
Ukrep1: Na podlagi čl. 24. in 9/2 DP NZS se UO - trenerju ekipe izreče OPOZORILO, ter obvesti DNT  
                Ptuj.  
Ukrep2: Ekipi pa se na podlagi čl. 26., 9/1 DP NZS in 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj, izreče denarna kazen  
                v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
 

Igralec ekipe NK Tržec, Krajnc Damir – 30967 je bil izključen zaradi vlečenja, za kar je prejel 2.RU 
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 NK Tržec na tekmi so prejeli  6+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 30 € /z besedo: trideset evrov/. 
 
 
                                                       ŠD ROGOZNICA : ŠD GRAJENA 
 
Igralec ekipe ŠD Rogoznica, Grujid Polič Zlatko – 111285 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 
20. člena DP NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni 
tekmi. 
 
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. 


