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Štev. Dokumenta : 009/2017/18-DL                                              Ptuj, 11.10.2017 
 

Z A P I S N I K 
 

009/2017-18 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v sredo 
11. oktobra 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) 
sprejel in izdal naslednje 
 

S K L E P E 
 

1. RAZRED  7. krog  7-8.10.2017 

 

             POLSKAVA AVTOP. GROBELNIK : ORMOŽ 

Igralec ekipe Ormož, Križanec Dominik - 205155 je bil izključen, ko je po izgubljeni žogi nasprotnika z 
nogo z zadnje strani brcnil v zadnjico (predhodno je bil grobo sprovociran s strani domačih gledalcev), 
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 2 
/dveh/ prvenstvenih tekmah. 

         
ŠD GORIŠNICA : ŠD GRAJENA 

 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe ŠD Gorišnica – 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/. 
 
Igralec ekipe ŠD Grajena, Strelec Benjamin - 65539 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, 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  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 SKORBA : DORNAVA 
 

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe ŠD Skorba – 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/. 
 
Igralec ekipe Dornava, Arnuš Anzej - 34385 je bil izključen zaradi protestiranja in žalitve sodnikov, za 
kar je prejel drugi RU karton in bil izključen. Igrišče je zapustil nešportno, saj je nadaljeval z grobimi 
žalitvami tudi izven igrišča. Zato se na podlagi določil 9/2, 19/1. in 20. člena DP NZS, igralcu za ta 
prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 3 /treh/ prvenstvenih ali pokalnih tekmah.    
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2. RAZRED  6.krog  7-8.10.2017 

 
HAJDOŠE : OPLOTNICA 

 
Igralec ekipe Oplotnica, Lunežnik Aljaž - 80386 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. 

 
NK ZGORNJA POLSKAVA : LOVRENC 

Gostujoča ekipa, Lovrenc je tekmo pričela z manj kot 11 igralci. Pričeli in odigrali tekmo z 10 igralci. 
Zato se na podlagi čl. 25/1, 9/1 DP NZS in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 

  
 

MLADINA  6.krog  7-8.10.2017 

     
ŠD VIDEM : NK BOČ POLJČANE 

 
Gostujoča ekipa, NK Boč Poljčane je tekmo pričela z manj kot 11 igralci. Pričeli in odigrali tekmo z  8 
igralci, zato se na podlagi čl. 25/1, 9/1  DP NZS in čl. 49. Propozicij MNZ Ptuj za TL 2017/18 (ponovitev 
prekrška) ekipi izreče denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 

 

SREDIŠČE OB DRAVI : HAJDINA GOLGETER 

Igralec ekipe Središče ob Dravi, Ljubec Aljaž - 110803 je bil izključen zaradi protestiranja na sodniške 
odločitve. Po prejetem RU kartonu je pričel protestirati in žaliti sodnika, 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 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah.  
 

Domačin, ekipa Središče ob Dravi na tekmi ni zagotovila vodje redarske službe (ni bil zaveden v 
zapisnik o tekmi), zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 13 in 49. Propozicij MNZ Ptuj 
(ponovitev prekrška) ekipi izreče denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
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CICIBANI U 11 3.krog  4.10.2017 

     
ALUMINIJ : NK ZGORNJA POLSKAVA 

 
Gostujoča ekipa NK Zgornja Polskava se ni udeležila prvenstvene tekme,  saj so spregledali datum 
igranja tekme. Zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 49. In 56. Propozicij MNZ Ptuj ekipi 
izreče denarna kazen (všteti so polovični stroški sodnika) v višini 37,00 € /z besedo: sedemintrideset 
evrov.  
 
 

VETERANI  35 Zahod 6.krog  5.10.2017 

 
NK LOVRENC : NK SPODNJA POLSKAVA 

 
Koren Boštjan, Veterani – NK Spodnja Polskava je bil izključen na prvenstveni tekmi,  Veterani 35 

Vzhod, 6. krog,  NK Lovrenc : NK Spodnja Polskava. Po pravilni odločitvi sodnika, je pričel protestirati 

in ga žaliti, nakar je prejel direktni rdeči karton in bil izključen. Igrišče je zapustil športno. Zato se na 

podlagi čl. 19/1 in čl. 9/2 DP NZS  igralcu izreče  kazen prepovedi nastopanja na 2 /dveh/ 

prvenstvenih tekmah.  

 

Gostujoča ekipa, NK Spodnja Polskava je tekmo pričela z manj kot 11 igralci. Pričeli in odigrali tekmo 
z 10 igralci. Zato se na podlagi čl. 25/1, 9/1 DP NZS in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče 
OPOZORILO. 

  

VETERANI  40 6.krog  6.10.2017 

 

NK HAJDOŠE VETERANI : POHORJE OPLOTNICA 

NASTOP IGRALCA POD DRUGIM IMENOM- PRITOŽBA PO TEKMI: 

Gostujoča ekipa Pohorje Oplotnica je na tekmi nastopila z igralcem pod drugim imenom. Za 
gostujočo ekipo Pohorje Oplotnica je na ime Leskovar Petra, št. 2, nastopil igralec Lipuš Damjan, ki v 
tem krogu ni imel pravice nastopa zaradi prestajanja disciplinske kazni. Takoj po tekmi je sodnik na 
poziv  predstavnika domače ekipe zahteval  identifikacijo igralca gostov št. 2. Sodnik je igralca pozval, 
da pokaže osebni dokument zaradi preverbe identitete. Igralec je dejal, da ga ima v vozilu, šel je do 
vozila na parkirišče in se odpeljal, ne da bi se vrnil in se identificiral na zahtevo uradnih oseb. Tako je 
pritožba domače ekipe utemeljena. 

Ukrep 1: Na podlagi čl. 25/1, čl. 9/1 DP NZS in 49.čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi Pohorje Oplotnica - 
Veterani izreče denarna kazen v višini 100 EUR. /z besedo: sto evrov/. 

Ukrep 2: Igralec Lipuš Damjan neprestano prepoved igranja 1 (ene ) tekme prestaja na naslednji 
prvenstveni tekmi Veteranov Pohorje Oplotnica. 
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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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