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Štev. dokumenta : 20/2016/17-DL  Ptuj, 19.4.2017 
 

Z A P I S N I K 
 
20/2016-17 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj , ki je bila v sredo 
19.aprila,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 16. krog  15.-17.4.2017 

 
                                                                   SREDIŠČE : BUKOVCI 

 
Igralec ekipe Bukovci, Zagoršek Mitja - 51096 je bil izključen zaradi protestiranja, za kar je prejel 2 RU  
karton. Igrišče je zapustil športo, 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 Bukovci – na tekmi so prejeli  4+1 javnih opominov,  se 
na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. DP, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče denarna kazen v 
višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
 
                                                                      STOJNCI : APAČE 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Apače  – na tekmi so prejeli  5+0 javnih opominov,  se 
na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. DP, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče denarna kazen v 
višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
 
 

1. RAZRED 16. krog  15.-17.4.2017 

                                                                
 BOČ POLJČANE : MARKOVCI 

 
Igralec ekipe Boč Poljčane, Kovačič Jani - 69617 je bil izključen zaradi preprečitve obetavne akcije, za 
kar je prejel 2 RU  karton. Igrišče je zapustil športo, 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 Boč Poljčane – na tekmi so prejeli  4+1 javnih 
opominov,  se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. DP, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče 
denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
 
Igralec ekipe Markovci, Bratkovič Robert - 34607 je bil izključen zaradi nešportnega obnašanja 
(mejnemu sodniku je ob protestiranju pokazal sredinec), za kar je prejel 2 RU  karton. Igrišče je 
zapustil nešporto z grožnjami glavnemu sodniku (grožnja z fizičnim obračunom), zato se na podlagi 
določil 9/2, 19/1. in 20. člena DP  NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 4 
/štirih/ prvenstvenih tekmah. 
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Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Markovci – na tekmi so prejeli  4+1 javnih opominov,  
se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. DP, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče denarna kazen v 
višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
 
                                                                       DORNAVA : TRŽEC 

 
Igralec ekipe Dornava, Ratek Janko - 34825 je bil izključen zaradi protestiranja, za kar je prejel 2 RU  
karton. Igrišče je zapustil športo, 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 Dornava – na tekmi so prejeli  5+1 javnih opominov, 
ter konzumiranje pijač gledalcev na tribuni iz pločevink (slabo delo redarske službe), se na podlagi 
določil 9/1., 25/1., 26/1. DP, ter 12. In 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče enotna denarna kazen v 
višini 40 € /z besedo: štirideset evrov/. 
 
 ROGOZNICA : GORIŠNICA 

 
Igralec ekipe Gorišnica, Strmšek Mitja - 64243 je bil izključen zaradi resnega prekrška nad 
nasprotnim igralcem, za kar je prejel direktni rdeči karton. Poškodovani igralec ni mogel nadaljevati z 
igranjem. Igrišče je zapustil športo, 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. 

 
                                                                      PRAGERSKO : PODLEHNIK 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Podlehnik  – na tekmi so prejeli  5+0 javnih opominov,  
se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. DP, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče denarna kazen v 
višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 

 
 

 

       2. RAZRED 13. krog  15.-17.4.2017 

                        
 MAJŠPERK : GRAJENA 

 
Igralec ekipe Majšperk, Železnik Martin - 44719 je bil izključen zaradi brezobzirne igre, za kar je 
prejel 2 RU  karton. Igrišče je zapustil športo, 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. 
 
                                                                      MAKOLE : HAJDOŠE 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Makole  – na tekmi so prejeli  5+0 javnih opominov,  
se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. DP, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče denarna kazen v 
višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
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MLADINA 16. krog  15.-17.4.2017 

 
VIDEM : LESKOVEC 

 
Igralec ekipe Videm, Kostanjevec Miha - 103434 je bil izključen zaradi preprečitve obetavnega 
napada, za kar je prejel 2 RU  karton. Igrišče je zapustil športo, 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. 
 
Igralec ekipe Leskovec, Maltarič Nikola - 113546 je bil izključen zaradi odrivanja nasprotnika, za kar 
je prejel 2 RU  karton. Igrišče je zapustil športo, 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. 
 
Igralec ekipe Leskovec, Maltarič Marko - 108300 je bil izključen zaradi udarjanja nasprotnega igralca 
z glavo v predel glave (ob priliki konfrontacije) po sodniškem pisku, za kar je prejel direktni rdeči 
karton. Igrišče je zapustil športo, zato se na podlagi določil 9/2, 19/1. in 20. člena DP  NZS, igralcu za 
ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 4 /štirih/ prvenstvenih tekmah. 
 

 
                                                          KORANT BUKOVCI : SREDIŠČE 

 
Igralec ekipe Korant Bukovci, Šegula David - 87788 je bil izključen zaradi brcanja nasprotnika po nogi, 
za kar je prejel 2 RU  karton. Igrišče je zapustil športo, po tekmi pa se je nasprotnemu igralcu 
opravičil, 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 Korant Bukovci – na tekmi so prejeli  4+1 javnih 
opominov, se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. DP, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče  
denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
 
 

OPLOTNICA : HAJDINA GOLGETER 
 
Igralec ekipe Oplotnica, Golob Patrik - 77797 je bil izključen zaradi udarjanja nasprotnega igralca z  
roko v predel obraza (ob priliki konfrontacije) po sodniškem pisku, za kar je prejel direktni rdeči 
karton. Igrišče je zapustil športo, zato se na podlagi določil 9/2, 19/1. in 20. člena DP  NZS, igralcu za 
ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 4 /štirih/ prvenstvenih tekmah. 
 
Igralec ekipe Oplotnica, Leskovar Primož - 77049 je nešportno odreagiral ob konfrontaciji in 
medsebojnem obračunu med njegovim soigralcem in nasprotnim igralcem, katera sta s kršitvijo že 
prenehala. Pritekel je do tega nasprotnega igralca katerega je z  roko udaril v predel obraza, za kar je 
prejel direktni rdeči karton. Igrišče je zapustil športo, zato se na podlagi določil 9/2, 19/1. in 20. člena 
DP  NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 4 /štirih/ prvenstvenih tekmah. 
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Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Oplotnica – na tekmi so prejeli  5+2 javnih opominov, 
se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. DP, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče denarna kazen v 
višini 30 € /z besedo: trideset evrov/. 
 
Igralec ekipe Hajdina Golgeter, Frank Ličina Matic - 77049 je nešportno odreagiral ob konfrontaciji, 
ob kateri ga je po obrazu udaril igralec domače ekipe. Omenjeni pa je povračilno takoj z roko udaril 
tega nasprotnega igralca po obrazu, za kar je prejel direktni rdeči karton. Igrišče je zapustil športo, 
zato se na podlagi določil 9/2, 19/1. in 20. člena DP  NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen 
prepovedi nastopanja na 4 /štirih/ prvenstvenih tekmah. 
 
Trener ekipe Hajdina Golgeter, Travnikar Robert je bil v 56. minuti tekme odstranjen iz tehničnega 
prostora, saj je brez dovoljenja sodnika ob priliki konfrontacije in fizičnega obračuna med igralci 
vtekel v igrišče, ter v gneči in zmedi prijel drugega pomočnika sodnika za roko. Na pobudo pomočnika 
sodnika ga je sodnik odstranil. Tehnični prostor in ograjeni del igrišča je zapustil športno. Po tekmi se 
je opravičil in obžaloval svoje dejanje, ter pojasnil, da se je ustrašil za varnost svojih igralcev. Na 
podlagi čl. 24 in 9/2 DP NZS se UO – trenerju ekipe izreče prepoved opravljanja vseh funkcij v 
nogometu na 3 /treh/ prvenstvenih tekmah. 
Ekipi Hajdina Golgeter pa se na podlagi čl. 26., 9/1 DP NZS in 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj, ter 
ponovitve prekrška izreče denarna kazen v višini 40 € /z besedo: štirideset evrov/. 
 

 

VETERANI 35 VZHOD 10. krog  14.4.2017 

 
BOROVCI : PODLEHNIK 

 
Igralec ekipe Borovci, Žmavc Robi je bil izključen, saj je nešportno odreagiral, ko je nasprotni igralec 
po prekršku padel nanj (predhodno je sam storil nad nasprotnikom prekršek) in ga spontano 
poškodoval v padanju. Takrat je tega igralca sunkovito odrinil v predel prsnega koša, za kar je prejel 
direktni rdeči karton. 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. 
 
 
 
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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