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Štev. dokumenta : 03/2018/19-DL                                              Ptuj, 12.9.2018 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

03/2018-19 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v sredo 
12. septembra 2018, 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 3. krog   8-9.9.2018 

 

ŠD MARKOVCI : NK PODVINCI 

Igralec ekipe ŠD Markovci, Majcen Aljaž – 47257 je bil izključen zaradi preprečitve obetavnega 
napada, za kar je prejel drugi opomin 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 HAJDINA : NK PRAGERSKO 
 
Igralec ekipe NK Hajdina, Klinc Niko – 70383 je bil izključen zaradi brezobzirne igre, za kar je prejel 
drugi opomin 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. 
 
Uradna oseba NK Hajdina, Kurež Benjamin (tehnični vodja) je bil odstranjen iz tehničnega prostora, 
zaradi nenehnega protestiranja na sodniške odločitve. Ograjeni del igrišča je zapustil nešportno z 
žaljivkami in grožnjami  po tekmi pa se je opravičil. Zato se na podlagi čl. 24. in 9/2 DP NZS se UO 
ekipe izreče ukrep prepoved dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na 1 /eni/ 
prvenstveni tekmi.  

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Hajdina na tekmi so prejeli  5+1 javnih opominov, 
slabo opravljanje zdravniške službe (maser) je več krat samovoljno oddaljeval iz tehničnega prostora 
in odstranitev uradne osebe se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. čl. DP NZS, in 14/8, 17., ter 49. čl. 
Propozicij MNZ Ptuj, izreče denarna enotna kazen  v višini 45€ /z besedo: petinštirideset evrov/. 
 
Igralec ekipe NK Pragersko, Sagadin Rok - 83177 je bil izključen saj je nešportno odreagiral po 
prekršku nad njim, ter tega igralca iz obrata z dlanjo (manjše intenzitete v afektu) udaril po rami in 
obrazu, za kar je prejel direktni rdeči karton in bil izključen. Igrišče je zapustil športno, pozneje pa se 
je opravičil. Zato se na podlagi določil 9/2, 19/1. in 20. člena DP NZS in v skladu z Splošnimi navodili - 
Disciplinska politika organov vodenja lig MNZ Ptuj , igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi 
nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih ali pokalnih tekmah.  
 

http://www.talum.si/
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Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK  Pragersko na tekmi so prejeli  5+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 25€ /z besedo: petindvajset evrov/. 
 

                                                                 CIRKULANE : NK STOJNCI 

Igralec ekipe Cirkulane, Krajnc Matej – 58367 je bil izključen zaradi resnega prekrška, saj je s strani v 
obetavnem napadu  z obema nogama  štartal na nasprotnika, katerega je v skoku odbilo v zrak in je 
padel na hrbet, za kar je prejel direktni rdeči karton in bil izključen. Igrišče je zapustil  nešportno  z 
protestiranjem. Zato se na podlagi določil 9/2, 19/1. in 20. člena DP NZS in v skladu z Splošnimi 
navodili - Disciplinska politika organov vodenja lig MNZ Ptuj , igralcu za ta prekršek izreče kazen 
prepovedi nastopanja na 3/treh/ prvenstvenih ali pokalnih tekmah. 
 
Uradna oseba ekipe Cirkulane, Milošič Franc (predstavnik ekipe) prijavljen po tekmi zaradi 
protestiranja na sodniške odločitve in verbalnih groženj sodniku s fizičnim obračunom v uradnih 
prostorih po tekmi. Odstranili so ga ostali akterji kluba. Sodniki so lahko pozneje varno zapustili 
igralni objekt. Zato se na podlagi čl. 24. in 9/2 DP NZS UO ekipe izreče ukrep prepoved dostopa do 
garderob in uradnega tehničnega prostora na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah.  
 
Domača ekipa Cirkulane, točenje pijač v trdi embalaži (pločevine). Eden izmed navijačev je po tekmi 
iz gneče vrgel pločevinko proti sodnikom, vendar ni nobenega zadela. Zato se ekipi zaradi 
pomanjkljive organizacije tekme (prodaje pijač v trdi embalaži), kar je v nasprotju z Navodili vodstva 
tekmovanja, ter prijava uradne osebe, se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. čl. DP NZS, in 17., ter 
49. čl. Propozicij MNZ Ptuj, izreče denarna enotna kazen  v višini 40€ /z besedo: štirideset evrov/. 
 
 

1. RAZRED  2.krog  2.9.2018 

                                          

ORMOŽ : LESKOVEC 

Uradna oseba kluba (Regista) NK Ormož, Trstenjak Franci, ki je na tekmi opravljal naloge zapisnikarja 
je bil prijavljen po tekmi (fizični kontakt s sodnikom). Takoj po končani tekmi je prišel v ograjeni del 
igrišča, pristopil do sodnikov ki so zapuščali igrišče (še na igrišču) , ter v afektu sodnika močnejše 
intenzitete brcnil v nogo (v predel stegna). Takoj so pristopili redarji in zavarovali sodnike. Sodnik ni 
bil poškodovan. Za svoje dejanje se je sodniku pozneje opravičil, ob zapuščanju uradnih prostorov NK 
Ormož pa sodnikom zagrozil, da oni več ne bodo sodili v Ormožu. Sodniki so lahko varno zapustili 
igralni objekt.  

Na podlagi čl. 24. in 9/2 DP NZS in v skladu z Splošnimi navodili - Disciplinska politika organov vodenja 
lig  se uradni osebi izreče kazen prepoved opravljanja vseh funkcij v nogometu za obdobje 2 
/dveh/let in 6/šest/ mesecev. Ukrep je pričel veljati z dnem 3.9.2018 in je v veljavi do dne 3.3.2021. 

Ekipi NK Ormož se na podlagi čl. 26., 9/1 DP NZS in čl. 12. in 49. Propozicij MNZ Ptuj (nedosledno delo 
redarske službe), izreče denarna kazen v višini 40 € /z besedo: stirideset evrov/. 
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2. RAZRED  2.krog  8-9.9.2018 

                                                              

 ROGOZNICA SLOFIN : MAKOLE BAR MIHA 

 
Igralec ekipe Rogoznica Slofin, Cingesar Damir – 40573 je bil izključen zaradi igre z roko  v čisti 
situaciji za zadetek, za kar je prejel direktni rdeči karton 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. 

 
 

POKAL MLADINA 1.krog 8-9.9.2018 

 
                                                                   NK PRAGERSKO : ORMOŽ 
 
Domačin, ekipa NK Pragersko 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 ekipi izreče 
OPOZORILO. 

 
NK BOČ POLJČANE : LESKOVEC 

Igralec ekipe Leskovec, Hojsak Mihael – 108331 je bil izključen zaradi resnega prekrška v čisti situaciji 
za zadetek (z dvignjeno nogo je višje intenzitete štartal, ter zadel žogo in nasprotnika v nogo), 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 in v skladu z Splošnimi navodili - Disciplinska politika organov vodenja lig 
MNZ Ptuj se igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih 
tekmah. 
 
Gostujoča ekipa, Leskovec je tekmo pričela z manj kot 11 igralci. Pričeli z 10 (desetimi) in zaradi 
poškodbe igralca končali tekmo z 9 (devetimi igralci.. Zato se na podlagi čl. 25/1, 9/1 DP NZS in 49. 
Propozicij MNZ Ptuj izreče OPOZORILO. 

 

VETERANI  35 Zahod 2.krog  7.9.2018 

 
 

                     NK GEREČJA VAS : ŠD LOVRENC 
 
Za gostujočo ekipo, ŠD Lovrenc je na tekmi nastopil igralec Vtič Marko, ki ni imel pravice nastopa, saj 
je mlajši od 35 let. Po tekmi je sodnik na poziv  predstavnika domače ekipe zahteval identifikacijo 
gostujočega igralca št.9, Vtič Marka, zaradi suma, da je premlad za to kategorijo. Igralec osebnega 
dokumenta sodniku na poziv ni pokazal. V postopku je bilo ugotovljeno, da je igralec roj 5.4.1985 
(Regista) in ne 5.4.1983 (zapisnik s tekme). Tako je pritožba domače ekipe utemeljena.  

Na podlagi čl. 25/1,  9/1 DP NZS in čl. 49. Propozicij MNZ Ptuj se ekipi ŠD Lovrenc - Veterani izreče 
denarna kazen v višini 100 EUR /z besedo: sto evrov/, tekma se registrira po uradni dolžnosti.  

http://www.talum.si/
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VETERANI 35 Vzhod 1.krog 31.8.2018 

 
                                                                      BOROVCI : DORNAVA 

Bezjak Boštjan, Veterani – Dornava je bil prijavljen (fizični kontakt s sodnikom) po prvenstveni tekmi, 
Veterani 35 Vzhod, 1. krog, Borovci : Dornava. Omenjeni igralec je po dosojenem prekršku za 
nasprotnika v zadnji minuti tekme pričel protestirati, grobo žaliti in preklinjati sodnika. Pristopil je do 
sodnika in ga z desno roko rahlo prijel za vrat. Sodnik se je takoj umaknil, tekmo končal in se lahko 
varno umaknil v uradne prostore. Pozneje težav ni bilo. 

Na podlagi določil čl. 19/1 in čl. 9/2 DP NZS, ter v skladu z Splošnimi navodili - Disciplinska politika 

organov vodenja lig NZS igralcu izreče kazen prepoved nastopanja in opravljanja vseh funkcij v 

nogometu za obdobje 2/dveh/ let . Ukrep prične veljati z dnem 1.9.2018 in je v veljavi do dne 

1.9.2020.  

 

 

CICIBANI  U-9 CENTER TL 2018/19 

 
DRAVA DAKINDA PTUJ B, 

Ekipa Drava Dakinda Ptuj B je odstopila od tekmovanja v ligi CICIBANI U-9 Center, TL 2018/19, zaradi 
premajhnega števila igralcev. Poslali so uradno pisno obvestilo vodstvu tekmovanja MNZ Ptuj s strani 
odgovorne osebe nogometnega kluba NK Drava Dakinda Ptuj z dne 28.8.2018. Predhodno je s strani 
vodstva tekmovanja bil opravljena sestava lige, žreb tekmovalnih parov in delegiranje. 

Ekipi Drava Dakinda Ptuj B  se na podlagi določil čl. 25/1 -2 in čl. 9/1-3 DP NZS, ter čl. 49.  Propozicij 
MNZ Ptuj zaradi odstopa od tekmovanja izreče denarna kazen v višini  150 EUR /z besedo: 
stopetdeset evrov/.  

 

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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