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Štev. dokumenta : 04/2019/20-DL                                              Ptuj, 18.09.2019 
 

Z A P I S N I K 
 

04/2019-20 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v sredo 
18.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 4. krog   14.- 15.09.2019 

 

                                                                       BUKOVCI : ZAVRČ  
 
Igralec ekipe Bukovci, Cebek Marko – 57633 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. 
 
                                                                HAJDINA : NK BOČ POLJČANE  
 
Domača ekipa Hajdina na tekmi ni zagotovila osebe za nudenje zdravstvene pomoči (je bil zaveden v 
zapisnik in ni bil prisoten), ter nešportnega vedenja več igralcev ekipe, na tekmi so prejeli  5+0 javnih 
opominov.  Zato se na podlagi določil  4/1(l,h), 8/4(a,c) DP NZS, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  
izreče enotna denarna kazen v višini 20€ /z besedo: dvajset evrov.  
 
 

 1. RAZRED 4. krog   14.-15.09.2019 

 
ŠD PODLEHNIK : SKORBA 

 
Domača ekipa ŠD Podlehnik na tekmi ni zagotovila trenerja z ustrezno licenco potrjeno v sistemu 
Regista, /ni bil zaveden v zapisnik in ni bil prisoten/, zato se /ponovitev prekrška/ na podlagi določil 
čl. 4/1(h), 7., 8/4(c), ter čl.30. in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče denarna kazen v višini 40 € /z 
besedo: štirideset evrov/. 
 
                                                          ROGOZNICA SLOFIN : ORMOŽ  
 
Igralec ekipe Rogoznica Slofin, Cingesar Damir – 40573 je bil izključen /ugovarjanje/, 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. 
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Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Rogoznica Slofin 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/. 
 
 

 2. RAZRED 3. krog   14.-15.09.2019 

 
                                                POLSKAVA AVTOP. GROBELNIK : LESKOVEC 
 
Domača ekipa Polskava Avtoprevoz. Grobelnik, na tekmi ni zagotovila  vodje varnosti in zadostnega 
števila redarjev /prisoten le eden/, ni zagotovila osebe za nudenje zdravstvene pomoči , točenje 
pijače v trdi embalaži in nešportno navijanje domačih navijačev. Zato se /pomanjkljiva organizacija 
tekme/ na podlagi določil čl. 4/1(e,h), 7., 8/4(c), ter čl.12. in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče 
enotna denarna kazen v višini 40€ /z besedo: štirideset evrov/. 
 
                                                       MAKOLE BAR MIHA : OPLOTNICA 
 
Gostujoča ekipa Oplotnica, zamuda začetka tekme 5 minut /čakanje na prihod vratarja/ ,  zato se na 
podlagi določil čl. 4/1(h), 7., 8/4(a), ter čl. 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
 
                                                      ŠD MLADINEC LOVRENC : HAJDOŠE 
 
Domača ekipa ŠD Mladinec Lovrenc, je tekmo pričela z manj kot 11 /enajst/igralci. Tekmo pričeli z 10 
/desetimi/ igralci, v 11. minuti pa se je ekipa popolnila /z prihodom igralca/na ustrezno število. Zato 
se na podlagi čl. 4/1(h), 7., 8/4(a), ter čl. 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO.  
 
Igralec ekipe Hajdoše, Kaisersberger Aljaž – 70577 je bil izključen /brezobzirna igra/, za kar je prejel 
drugi opomin in bil izključen. Igrišče je zapustil športno, po tekmi se je opravičil, 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. 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Hajdoše, 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/. 
 
 

MLADINA 2.krog  15.09.2019 

 
                                                                NK PRAGERSKO : OPLOTNICA 
 
Igralec ekipe Oplotnica,  Fijavž Staš - 212054  je bil izključen zaradi /udarjanja/, za kar je prejel 
direktni rdeči karton in bil izključen. Igralec je nešportno odreagiral po prekršku nad njim in 
nasprotnika /manjše intenzitete/ z komolcem udaril v predel prsi. 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 2/dveh/ prvenstvenih ali pokalnih 
tekmah. 
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                                             HAJDINA GOLGETER : PODVINCI ATP PREVOZI 
 
Domača ekipa Hajdina Golgeter, zamuda klubskega administratorja za pisanje zapisnika/prispel 10 
minut pred tekmo/, tekma se posledično ni zamujala,  zato se na podlagi določil čl. 4/1(h), 7., 8/4(a), 
ter čl. 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
 
 
 

KADETI 2.krog  14.09.2019 

 
                                                           NK HAJDINA GOLGETER : ORMOŽ 
 
Gostujoča ekipa Ormož, zamuda tekme 15 minut /prepozna oddaja prijave za tekmo/,  zato se na 
podlagi določil čl. 4/1(h), 7., 8/4(a), ter čl. 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
 
 
 

VETERANI  35 Zahod 3.krog  13.09.2019 

 
                                                                       TRŽEC : PODLEHNIK 
  
Plavčak Stanko, Podlehnik - Veterani je bil izključen na prvenstveni tekmi /oviranje izvedbe – 
preprečitev protinapada/za kar je  prejel drugi opomin in bil izključen. Igrišče je zapustil nešportno z 
ugovarjanjem, 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. 
 

VETERANI  35 Vzhod 3.krog  13.09.2019 

 
                                                                       BOROVCI : GRAJENA 
 
Šmigoc Uroš, Grajena - Veterani je bil izključen na prvenstveni tekmi /je namerno manjše intenzitete 
brcnil nasprotnika v spodnji del noge/, 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. 
  
Veselič Janko, Borovci - Veterani je bil izključen na prvenstveni tekmi /je nešportno odreagiral po 
prekršku nad njim/, ter nasprotniku v afektu vrgel žogo v glavo /manjše intenzitete/, 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. 
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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. 

  Danilo LEVAČIČ l.r. 
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