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Štev. dokumenta : 02/2018/19-DL                                              Ptuj, 5.9.2018 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

02/2018-19 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v sredo 
5. 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 2. krog  1-2.9.2018 

 

NK  PRAGERSKO : ŠD MARKOVCI 

Igralec ekipe NK Pragersko, Debevec Aljoša – 11783 je bil izključen zaradi protestiranja, za kar je 
prejel drugi opomin in bil izključen. Igrišče je zapustil športno z negodovanjem, 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 NK Pragersko, Novak Primož - 33634 je bil izključen saj je nešportno odreagiral med 
množično konfrontacijo, ter nasprotnega igralca (ki ga je predhodno prijel za vrat) z odprto dlanjo 
udaril po obrazu, za kar je prejel direktni rdeči karton in bil izključen. Igrišče je zapustil z manjšim 
negodovanjem. 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.  

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK  Pragersko na tekmi so prejeli  3+2 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 20€ /z besedo: dvajset evrov/. 
 

Igralec ekipe ŠD Markovci, Ljubec Marko – 73872 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. 
 
Igralec ekipe ŠD Markovci ,  Težak Matija – 113581 je bil izključen saj je nešportno odreagiral med 
množično konfrontacijo, pritekel z gola na sredino igrišča, ter nasprotnega igralca z rokami prijel za 
vrat in ga pričel daviti (omenjeni igralec pa mu je vrnil udarec z odprto dlanjo po obrazu), za kar je 
prejel direktni rdeči karton in bil izključen. Po izključitvi pri zapuščanju igrišča pa je že omenjenega 
nasprotnikovega igralca z roko udaril po obrazu. 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 4 /štirih/ prvenstvenih ali pokalnih tekmah.  
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Igralec ekipe ŠD Markovci ,  Šmigoc Gašper – 40922 je bil izključen saj je nešportno odreagiral med 
množično konfrontacijo, stekel z rezervne klopi v igrišče in se z obema rokama z visoko intenziteto 
zaletel v hrbet nasprotnemu igralcu št. 7, kateri je padel po tleh (predhodno  je omenjeni z odprto 
dlanjo udaril po obrazu njegovega soigralca št. 1), za kar je prejel direktni rdeči karton in bil izključen. 
Igrišče je zapustil z manjšim negodovanjem. 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. 

 

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe ŠD Markovci na tekmi so prejeli  6+3 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 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 zaradi fizičnega kontakta s sodnikom. Na podlagi čl. 29/1 DP NZS se uvede 
disciplinski postopek in  na osnovi  čl. 34., ter 35. DP NZS  izreče SUSPENZ. 

 
 
                                                           NK BOČ POLJČANE : ŠD DORNAVA 

Igralec ekipe NK Boč Poljčane, Škrabl David – 81091 je bil izključen zaradi protestiranja, 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. 
 
Igralec ekipe NK Boč Poljčane, Hajšek Niko – 55642 je bil izključen zaradi brcanja nasprotnika, po 
izgubljeni žogi, za kar je prejel direktni rdeči karton in bil izključen. Po izgubljeni žogi je tega igralca (v 
jezi močnejše intenzitete) z nogo udaril po teti, da je padel po tleh.  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 3/treh/ prvenstvenih ali pokalnih tekmah. 
 
Domačin, ekipa NK Boč Poljčane na tekmi ni zagotovila trenerja z veljavno ustrezno licenco potrjeno 
v sistemu Regista (bil je zaveden v prijavi na tekmo, vendar ni smel opravljati funkcije). Ekipo so 
vodile ostale UO na klopi, zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 30. in 49. Propozicij MNZ 
Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
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                                                                TRŽEC : ŠD GRAJENA 
 
Igralec ekipe ŠD Grajena, Gabrovec Uroš – 34704 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. 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe ŠD Grajena na tekmi so prejeli  4+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 20€ /z besedo: dvajset evrov/. 
 

 

 

2. RAZRED  1.krog  1-2.9.2018 

             

                                              ŠD MLADINEC LOVRENC :  ZGORNJA POLSKAVA 
 
Igralec ekipe ŠD Mladinec Lovrenc, Pepelnik Luka – 39304 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. 

 

                            POLSKAVA AVTOP. GROBELNIK : NK MAJŠPERK PICERIJA ŠPAJZA 

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Polskava Avtop. Grobelnik na tekmi so prejeli  5+0 
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 20€ /z besedo: dvajset evrov/. 
 

                                                         MAKOLE BAR MIHA : OPLOTNICA 
 
Igralec ekipe Oplotnica, Brusl Žiga – 84498 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. 
 

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Oplotnica na tekmi so prejeli  4+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 20€ /z besedo: dvajset evrov/. 
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KADETI  1.krog  1-2.9.2018 

 
          KORANT BUKOVCI GORIŠNICA : PODVINCI 
 
Gostujoča ekipa, Podvinci tekmo pričela z manj kot 11 igralci. Tekmo pričeli in končali z 10 (desetimi) 
igralci. Zato se na podlagi čl. 25/1, 9/1 DP NZS in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO.   
 

 
 

ML. DEČKI 2. RAZRED Zahod 1.krog  3.9.2018 

 
            TRŽEC - PODLEHNIK : SPODNJA POLSKAVA  
 
Domačin ekipa, Tržec-Podlehnik je na tekmi nastopila z igralcem pod drugim imenom. Za ekipo je 
pod št. 14, na ime Zore Timon, št. izkaznice 103272, dejansko nastopil drug igralec Šeruga Leo, št. 
izkaznice 96478 (ki je prestar za to kategorijo) , kar je sodnik ugotovil v 55.minuti tekme na pobudo 
gostujočega trenerja (igralec je sodniku nastop priznal).  
Zato se na podlagi določil čl. 9/1., 25/1. DP NZS, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče denarna 
kazen v višini 70 € /z besedo: sedemdeset evrov/. 
Na podlagi čl. 24. in 9/2 DP NZS se trenerju ekipe Tržec-Podlehnik, Feguš Maticu, št. trenerske 
izkaznice 10931-UEFA-B izreče – OPOMIN.O prekršku trenerja se obvesti Društvo nogometnih 
trenerjev Ptuj. 
 
Gostujoča ekipa, Spodnja Polskava je na tekmi poskušala nastopiti z igralko pod drugim imenom.  
V ekipi je pod št. 9, bila v zapisniku zavedena Ritonja Lucija, št. izkaznice 110518, dejansko pa je pri 
identifikaciji pred tekmo bila pod št. 9 druga igralka Žagar Mojca, št. izkaznice 103216 , kar je ugotovil 
sodnik. Gostujoči trener je krivdo priznal, igralka je zapustila igrišče, tekmo pa so gostje nadaljevali z 
igralcem manj (pričeli in končali z le 8/osem/igralci. 
Zato se na podlagi določil čl. 9/1., 25/1. DP NZS, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče enotna 
denarna kazen v višini 30 € /z besedo: trideset evrov/. 
Na podlagi čl. 24. in 9/2 DP NZS se trenerju ekipe Spodnja Polskava, Koren Boštjanu, št. trenerske 
izkaznice 10976-C izreče – OPOMIN.O prekršku trenerja se obvesti Društvo nogometnih trenerjev 
Ptuj. 
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VETERANI  35 Vzhod 1.krog  31.8.2018 

 
                            BOROVCI : DORNAVA  

 
Igralcu, Bezjak Boštjanu, Veterani –  Dornava, prijavljen po tekmi, Veterani 35 Vzhod, 1. krog,  
Borovci : Dornava zaradi fizičnega kontakta s sodnikom. Osebi se na podlagi čl. 33. in v zvezi z čl. 34., 
ter 35. DP NZS  izreče SUSPENZ. 

 
Golc Milan, Veterani –  Dornava je bil izključen na prvenstveni tekmi,  Veterani 35 Vzhod, 1. krog,  

Borovci : Dornava.  Omenjeni igralec-vratar je po prejetem zadetku z 11 m pobral žogo iz mreže in jo 

v jezi z nogo močno brcnil v smeri sodnika, ki se je pomikal od vratarjevega prostora po kazenskem 

prostoru. Žoga se sodnika zadela v glavo na razdalji cca 6-7 m. Sodnik mu je pokazal rdeči karton in ga 

izključil. Takrat je pričel preklinjati in grobo žaliti sodnika.  Z žaljivkami in kletvicami zoper sodnika je 

nadaljeval tudi, ko je zapuščal igralno površino in ob polčasu. Po tekmi se je sodniku opravičil. Zato se 

na podlagi čl. 19/1 in čl. 9/2 DP NZS in v skladu z Splošnimi navodili - Disciplinska politika organov 

vodenja lig NZS se  igralcu izreče  kazen prepovedi nastopanja na 5 /petih/ 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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