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Štev. dokumenta : 19/2018/19-DL                                              Ptuj, 17.04.2019 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

19/2018-19 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v sredo 
17. aprila 2019, 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   13-14.04.2019 

 

NK APAČE : STOJNCI 
 

Domačin, ekipa NK Apače na tekmi ni zagotovila prisotnosti osebe za nudenje zdravniške pomoči (je 
bila 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. 
 
                                                                       SKORBA : NK HAJDINA 
 
Domača ekipa, Skorba na tekmi ni pravočasno zagotovila brezhibnega delovanja tiskalnika (poskusili 
so z dvema - neuspešno, pozneje zapisnik št. 1 natisnili izven igralnega objekta), posledično se je 
tekma pričela z 10 (deset) min. zamudo. Zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 11. in 49. 
Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
 
                                                                      BUKOVCI : CIRKULANE 

 
Igralec ekipe Bukovci, Arnuš Anzej – 34385 je bil izključen zaradi udarjanja žoge po pisku (pri tem 
nehote zadel sodnika), za kar je prejel drugi opomin in bil izključen. Igrišče je zapustil športno, svoje 
dejanje je obžaloval in se 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. 
 
 

 2. RAZRED 12. krog   13-14.04.2019 

 

ŠD SLOVENJA VAS : POLSKAVA AVTOP. GROBELNIK 
 
Igralec ekipe Slovenja vas, Pleteršek Matevž - 60091 je bil izključen zaradi fizičnega kontakta s 
sodnikom. Omenjeni igralec je nešportno odreagiral po prekršku nad njim in tega nasprotnika odrinil 
od sebe. Ko je sodnik nameraval pokazati RU kartone igralcema, ga je omenjeni igralec v afektu rahlo 
prijel za roko (da bi preprečil podelitev kartona). Takrat mu je sodnik pokazal direktni rdeči karton in 
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ga izključil.  Igrišče je zapustil športno, po tekmi pa svoje dejanje obžaloval in se opravičil sodniku, na 
vodstvo tekmovanja pri MNZ Ptuj pa je poslal še pisno opravičilo.  
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 NZS , igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 
4/štirih/ prvenstvenih tekmah.  
 
Igralec ekipe Polskava Avtop. Grobelnik, Kos Urban – 76285 je bil izključen zaradi vlečenja, 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. 
 
 

MLADINA 9.krog 13-14.04.2019 

 
 
                                                                LESKOVEC : NK APAČE 
 
Igralec ekipe Leskovec, Emeršič Timotej – 96173 je bil izključen zaradi fizičnega kontakta s sodnikom. 
Omenjeni igralec je nešportno odreagiral po dosojenem prekršku za nasprotno ekipo.  Pritekel do 
sodnika in ga v afektu z prsi  (na rahlo) v prsa odrinil od sebe.  Sodnik mu je pokazal direktni rdeči 
karton in ga izključil.  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 NZS , igralcu za ta 
prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 5/petih/ prvenstvenih tekmah.  
 
                                                       NK BOČ POLJČANE : VIDEM PRI PTUJU 
 
Igralec ekipe Videm pri Ptuju, Rogina Žiga - 88519 je bil izključen zaradi udarjanja nasprotnika. Igralec 
se je v tekanju zapletel z nasprotnikom in sta oba padla po tleh. Nato sta hitro vstala stopila drug 
proti drugemu, nakar je omenjeni nasprotnikovega igralca s pestjo (močnejše intenzitete) udaril po 
obrazu, 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 NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 4 /štirih/ 
prvenstvenih tekmah.  
 
 

KADETI  10.krog  12-14.04.2019 

     
                                                           CIRKULANE ZAVRČ : TRŽEC 

 
Igralec ekipe Tržec, Bratušek Nino – 205352 je bil izključen zaradi žalitev. Po prejetem opominu zaradi 
protestiranja na sodniško odločitev je še glasneje pričel grobo verbalno žaliti sodnika, nakar mu je 
sodnik pokazal direktni rdeči karton in ga izključil. Obenem mu je igralec pokazal sredince z obema 
rokama. Igrišče je nato 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 NZS , igralcu za ta prekršek 
izreče kazen prepovedi nastopanja na 3/treh/ prvenstvenih tekmah.   

http://www.talum.si/
mailto:mnz.ptuj@gmail.com


 Medobčinska nogometna zveza Ptuj  

                        

Čučkova ulica 2  
SI - 2250 PTUJ T: +386 2 748 15 36  
Slovenija F: +386 2 748 15 37 

GSM: 041 678 557 

 www.mnzveza-ptuj.si  E-posta: mnz.ptuj@gmail.com  
 

 

 

 
                                             KORANT BUKOVCI GORIŠNICA : OPLOTNICA 
 
Igralec ekipe Korant Bukovci Gorišnica, Zelenik Miha – 88278 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. 
 
                  
 

ML. DEČKI 1. RAZRED 12.krog 15.04.2019 

    
DRAVA DAKINDA PTUJ : SKORBA GOLGETER 

 
Domača ekipa Drava Dakinda Ptuj, ni pravočasno pred tekmo zagotovila športnih izkaznic igralcev.  
Zato se je tekma posledično pričela z 10/deset/ minutno zamudo. Zato se na podlagi določil čl. 25/1 
in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 15. in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
 
 

 

                                                        VETERANI 35 Vzhod 10.krog 12.04.2019 

 
DORNAVA : PODVINCI 

Ciglar Drago, Veterani –  Dornava je bil izključen na prvenstveni tekmi,  Veterani 35 Vzhod, 10. krog,  

Dornava : Gorišnica. Omenjeni igralec je prejel 2.RU in posledično rdeči karton zaradi ugovarjanja. 

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. 

 
 

 

                                                        VETERANI 40 Zahod 10.krog 11.04.2019 

 
ORMOŽ : POHORJE OPLOTNICA 

 
Obrul Boris, Veterani –  Pohorje Oplotnica je bil izključen na prvenstveni tekmi,  Veterani 40, 10. 

krog, Ormož : Pohorje Oplotnica. Omenjeni igralec je prejel direktni rdeči karton zaradi ugovarjanja. 

Po prejetem RU kartona je grobo protestiiral na sodnikovo odločitev in sodnika žalil, ter mu grozil. 

Sodnik mu je pokazal direktni rdeči karton in ga izključil. Igrišče je zapustil nešportno z 

protestiranjem, 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 tekmah. 

 
 

 

http://www.talum.si/
mailto:mnz.ptuj@gmail.com


 Medobčinska nogometna zveza Ptuj  

                        

Čučkova ulica 2  
SI - 2250 PTUJ T: +386 2 748 15 36  
Slovenija F: +386 2 748 15 37 

GSM: 041 678 557 

 www.mnzveza-ptuj.si  E-posta: mnz.ptuj@gmail.com  
 

 

 

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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