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Štev. Dokumenta : 25/2018/19-DL                                              Ptuj, 29.05.2019 
 
 

Z A P I S N I K 
 

25/2018-19 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v sredo 29. 
maja 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 22. krog   25.-26.05.2019 

 

                                                                  ŠD MARKOVCI : STOJNCI 
 
Igralec ekipe ŠD Markovci, Horvat Denis – 20243 je bil izključen zaradi protestiranja, za kar je prejel 
drugi opomin in bil izključen. Po izrečenem drugem opominu je igralec pristopil do sodnika in mu 
pričel groziti s fizičnim obračunom /v kolikor mu pokaže rdeč karton/. Sodnik mu je pokazal rdeč 
karton in ga izključil.  Igrišče je zapustil nešportno z grožnjo in žaljivkami. 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 ali 
pokalnih tekmah.   
 
Igralec ekipe ŠD Markovci, Šmigoc Gašper – 40922 je bil izključen zaradi  resnega prekrška, saj je v 
drsečem štartu z obema nogama /noge je poskušal pokrčiti/ nasprotnega igralca zadel v podgolenico, 
za kar je prejel direktni rdeči karton in bil izključen. Igralcu se je takoj opravičil, Igrišče  pa 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 , igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi 
nastopanja na 2/dveh/ prvenstvenih ali pokalnih tekmah. 
 
Igralec ekipe Stojnci, Kokot Milan – 40690 je bil izključen zaradi protestiranja po storjenem prekršku, 
/ko mu je sodnik želel podeliti opomin/ je stopil neposredno do sodnika, ter ga verbalno žalil. Sodnik 
se je umaknil, mu je pokazal direktni rdeči karton in ga izključil. Ko je zapuščal igrišče se je /dvakrat/ 
poskušal vrniti do sodnika in mu grozil z fizičnim obračunom, kar so preprečili njegovi soigralci, nakar 
je igrišče zapustil.  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 ali pokalnih tekmah.   
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Stojnci 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/. 
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NK PRAGERSKO : NK APAČE 
 
Domača ekipa NK Pragersko na tekmi ni zagotovila osebe za nudenje zdravstvene pomoči (je bil 
zaveden v zapisnik vendar ni bil prisoten),ter nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Pragersko na 
tekmi so prejeli  5+0 javnih opominov, zato se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. DP NZS, ter čl.14/8 in 
49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče enotna denarna kazen v višini 20€ /z besedo: dvajset evrov/. 
 
                                                                    HAJDINA : CIRKULANE 

 
Igralec ekipe Hajdina,  Skela Damjan – 98191 je bil izključen zaradi prekrška 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. 
 
 

 2. RAZRED 17. krog   25.-26.05.2019 
 

OPLOTNICA : POLSKAVA AVTOP. GROBELNIK 
 

Igralec ekipe Oplotnica, Leskovar Aleš – 88289 je bil izključen zaradi protestiranja in žalitev, za kar je 
prejel direktni rdeči karton. Igralec je nešportno odreagiral (po nedosojenem prekršku nad njegovim 
igralcem), sodnika grobo in glasno verbalno žalil.  Igrišča sprva ni želel zapustiti, nato pa ga 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 3/treh/ prvenstvenih ali pokalnih tekmah.   
 
Trener ekipe Oplotnica, Jarni Matic – 10961-UEFA B je v  52. minuti na pobudo pomočnika 
sodnika/zaradi grobih verbalnih žalitev/ bil odstranjen s klopi zaradi protestiranja na sodniške 
odločitve /po izključitvi igralca/. Igrišče je zapustil nešportno, ter nadaljeval z žalitvami tudi izven 
ograjenega dela igrišča. 
Na podlagi čl. 24. in 9/2 DP NZS se UO - trenerju ekipe izreče ukrep prepoved dostopa do garderob in 
uradnega tehničnega prostora na 2 /dveh/ prvenstvenih ali pokalnih  tekmah. O ukrepu se obvesti 
DNT Ptuj. 
Ekipi pa se na podlagi čl. 26., 9/1 DP NZS in 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj, izreče denarna kazen v višini 
20 € /z besedo: dvajset evrov/ 
 
 

MLADINA 14.krog  26.05.2019 

 
KORANT BUKOVCI : LESKOVEC 

 
Gostujoča ekipa, Leskovec je tekmo pričela z manj kot 11 igralci. Prispeli in odigrali tekmo z 
9(devetimi).  Zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 19. in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi 
(ponovitev prekrška)  izreče denarna kazen v višini 40€ /z besedo: štirideset evrov/. 
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                                                              NK BOČ POLJČANE : NK APAČE 
 
Domača ekipa, NK Boč Poljčane je tekmo odigrala z manj kot 11/enajst/ igralci. V zapisnik navedla 
11/enajst/ igralcev, tekmo pa pričela z 8/osem/ igralci v polju, saj drugi niso prispeli.  Tekom tekme sta 
se  poškodovala 2/dva/ igralca, na kar je v 53. min. število igralcev padlo pod dovoljenih 7/sedem/. 
Posledično je sodnik počakal 5 minut, na kar je tekmo dokončno prekinil. Zato se na podlagi čl. 25/1, 
9/1 DP NZS in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče enotna denarna kazen v višini 80 € /z besedo: 
osemdeset evrov/. 
 
                                                                 VIDEM PRI PTUJU : ORMOŽ 
 
Domača ekipa, Videm pri Ptuju je v zapisnik navedla 15/petnajst/ igralcev, tekmo pa pričela z 
11/enajstimi/ igralci v polju, drugi niso prispeli.  Tekom tekme je prihajalo do poškodb igralcev, nakar 
je v 52. min. število igralcev padlo pod dovoljenih 7/sedem/. Posledično je sodnik počakal 5 minut, 
nakar je tekmo dokončno prekinil. Zato se na podlagi čl. 25/1, 9/1 DP NZS in 49. Propozicij MNZ Ptuj 
ekipi izreče denarna kazen v višini 80 € /z besedo: osemdeset evrov/. 
 
 

 KADETI 15. krog   25.05.2019 

 

                                                                     OPLOTNICA : TRŽEC 
 
Igralec ekipe Oplotnica, Krček Žan – 110632 je bil izključen zaradi žaljivega protestiranja, za kar je 
prejel direktni rdeči karton in bil izključen. Nešportno je odreagiral po dosojenem kazenskem udarcu, 
ter sodnika verbalno žalil. 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. 
 
Igralec ekipe Tržec , Bratušek Nino – 205352 bil izključen zaradi nešportnega vedenja /žalitev 
nasprotnika/, 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. 
 
 

 STAREJŠI DEČKI 17. krog   24.05.2019 

 
                                          GEREČJA VAS GOLGETER : KORANT STOJNCI GORIŠNICA 
 
Trener ekipe Korant Stojnci Gorišnica, Matuš Simon – 1098 C je v  55. minuti bil odstranjen s klopi 
zaradi protestiranja na sodniške odločitve /tako da je vstopil  v igrišče in protestiral/. Igrišče je zapustil 
športno. 
Gostujoča ekipa, Korant Stojnci Gorišnica je tekmo pričela z manj kot 11 /enajst/ igralci. Tekmo pričeli 
z 10 /desetimi/ igralci, pozneje od 13. minute pa je ekipa bila popolnjena /prispela sta še dva igralca 
vpisna v zapisnik/. 
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Na podlagi čl. 24. in 9/2 DP NZS se UO - trenerju ekipe izreče OPOZORILO. O ukrepu se obvesti DNT 
Ptuj. 
Ekipi se na podlagi čl. 26., 9/1 DP NZS in 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj, izreče enotna denarna kazen v 
višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/ 
 

 

CICIBANI U-11 Center 2  15.krog  26.05.2019 

                                                            
                                                               ŠD GRAJENA : NK PRAGERSKO 
 
Gostujoča ekipa, NK Pragersko ni  prispela in odigrala uradno delegirane prvenstvene tekme iz 
neznanega razloga. Zato se na podlagi določil čl. 9/1., 25/1., DP NZS, ter čl. 49. in 56. čl. Propozicij MNZ 
Ptuj ekipi izreče denarna kazen v višini 50€ /z besedo: petdeset evrov/. Tekma se registrira po uradni 
dolžnosti. 
 
 
 

VETERANI 35 Vzhod  14. krog  24.05.2019 

 
                                                                      GRAJENA : GORIŠNICA 

Golob Boštjan, Veterani – Grajena (fizični kontakt s sodnikom in prekinitev tekme) je bil izključen 
zaradi fizičnega kontakta s sodnikom v 16. minuti, za kar je prejel direktni rdeči karton in bil izključen. 
Igralec je nešportno odreagiral po dosojenem prekršku za nasprotno ekipo (zaradi igre z roko).  
Pritekel je do sodnika in se protestno zaletel vanj,  pri tem pa ga grobo verbalno žalil. Sodnik mu je 
pokazal direktni rdeči karton in ga izključil.  Igrišče je zapustil nešportno z grobimi verbalnimi žalitvami, 
se ponovno vrnil do sodnika mu glasno grobo verbalno grozil zoper življenje in telo, obenem ter ga  
močnejše intenzitete prijel za levo roko nad zapestjem. Sodnik se je takrat odmaknil,  ker ni bilo 
mogoče zagotoviti varnosti je posledično, dokončno prekinil tekmo. Pri zapuščanju igrišča je izključeni 
igralec sodnika spremljal in nadaljeval z grobimi verbalnimi žalitvami in grožnjami, tudi ko je sodnik 
zapuščal igralni objekt v Grajeni, žalil pa tudi sodniško organizacijo pri MNZ Ptuj.   

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  25.05.2019 in je v veljavi do dne 

25.05.2021. 

Ekipi Veterani - Grajena se na podlagi določil čl. 25/1, 9/1 DP NZS in čl. 49. Propozicij MNZ Ptuj / 

povzročitev prekinitve tekme/ izreče enotna denarna kazen v višini 100 € /z besedo: sto evrov/. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 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. 


