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Štev. dokumenta : 08/2018/19-DL                                              Ptuj, 18.10.2018 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

08/2018-19 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v četrtek 
18. oktobra 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 8. krog   13-14.10.2018 

 

                                                                GEREČJA VAS : NK PODVINCI 
                                                   
Uradna oseba ekipe Gerečja vas, Vajda Bojan (predstavnik ekipe) je bil odstranjen iz tehničnega 
prostora, zaradi žaljivk, groženj in protestiranja na sodniške odločitve. Ograjeni del igrišča je zapustil 
športno, izven ograje pa nadalje komentiral sojenje. Po tekmi se je opravičil. Zato se na podlagi 
določil čl. 24. in 9/2 DP NZS, UO ekipe izreče ukrep prepoved dostopa do garderob in uradnega 
tehničnega prostora na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah.  
 
Zaradi odstranitve uradne osebe se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. čl. DP NZS, ter 17. in 49. čl. 
Propozicij MNZ Ptuj, ekipi Gerečja vas izreče denarna kazen  v višini 20€ /z besedo: dvajset evrov/. 

 
 

                                                              SKORBA : CIRKULANE 
 
Igralec ekipe Skorba, Brodnjak Kajetan - 44053 je bil izključen saj je po dosojenem kazenskem strelu  
za nasprotno ekipo protestno pljunil na tla v smeri sodnika, vendar ga ni zadel, za kar je prejel 
direktni rdeči karton in bil izključen. Igrišče je zapustil športno. Po tekmi 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 NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 3/treh/ 
prvenstvenih ali pokalnih tekmah.  
 
Domačin, ekipa Skorbe je prodajala pijače v pločevinkah, kar je v nasprotju z navodili vodstva 
tekmovanja, prav tako na tekmi ni bila prisotna oseba za nudenje zdravniške pomoči (je bila 
zavedena v zapisnik o tekmi). Zato se na podlagi določil čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl.14, 18. in 49. 
Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
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1.RAZRED 8.krog 13-14.10.2018 

 
                                                                   NK BOČ POLJČANE : TRŽEC 
 
Igralec ekipe NK Boč Poljčane, Korošec David - 26053 je bil izključen saj je po doseženem zadetku 
nasprotne ekipe pljunil nasprotnega igralca v prsa, za kar je prejel direktni rdeči karton in bil 
izključen. Igrišče je zapustil športno. Na tribuni izza ograje pa protestiral in žalil sodnike. 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.  
 
Uradna oseba NK Boč Poljčane, Jelovšek Anton (predsednik kluba) prijavljen po tekmi zaradi grobih 
glasnih verbalnih žalitev in groženj pomočniku sodnika s fizičnim obračunom, ter žalitev organov 
zveze (s tribune za gledalce). Po tekmi je pred uradnimi prostori in v uradnih prostorih nadalje grozil 
in žalil sodnike. Zato se na podlagi določil čl. 9/2, 19/1. in 20. člena DP NZS in v skladu z Splošnimi 
navodili - Disciplinska politika organov vodenja lig NZS , uradni osebi za ta prekršek izreče kazen 
prepovedi vstopa na stadion na 5/petih/ prvenstvenih ali pokalnih tekmah. 
 
Domačin, ekipa NK Boč Poljčane je prodajala pijače v pločevinkah, kar je v nasprotju z navodili 
vodstva tekmovanja. Eden izmed navijačev je s tribune v 77. minuti tekme vrgel pločevinko na igralno 
površino (pločevinka je letela tik mimo sodnika), s čem je posledično bila ogrožena varnost in zdravje 
sodnikov in igralcev. Za zagotovitev varnosti je bila tekma začasno prekinjena in izpraznjen del 
tribune. Nato se je tekma po 2/dveh) minutah nadaljevala.  
 
Domača redarska služba, ekipe NK Boč Poljčane na tekmi ni zagotovila ustreznega  varovanja uradnih 
oseb na tekmi (sodnikov). Po tekmi so gledalci prišli do uradnih prostorov. Eden izmed njih 
(predsednik kluba) pa je vstopil v uradne prostore do sodniške slačilnice (mimo uniformiranih 
redarjev), ter nadalje verbalno grobo žalil in ogrožal varnost sodnikov. Redarji mu tega niso preprečili 
vse do zapustitve igralnega objeta s strani sodnikov. 
 
Zato se ekipi zaradi pomanjklive organizacije tekme in nešportnega vedenja gledalcev in predsednika 
kluba na podlagi določil 9/1., 24, 25/1., 26/1. DP NZS, ter 13., 18. in 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj izreče 
enotna denarna kazen v višini 120 € /z besedo: stodvajset evrov/.  
 

ORMOŽ : ŠD GORIŠNICA 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Ormož 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/. 
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2. RAZRED 7.krog 13-14.10.2018 

 
                                                        OPLOTNICA : ŠD MLADINEC LOVRENC 
                                            
Igralec ekipe Oplotnica, Šraml Anej – 51540 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. 
 
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/. 
 
                                           NK MAJŠPERK PICERIJA ŠPAJZA : ZGORNJA POLSKAVA 
 
Gostujoča ekipa, Zg. Polskava tekmo pričela z manj kot 11 igralci. Tekmo pričeli in končali z 10 
(desetimi) igralci v 8. minuti pa se je priključil 11. igralec. Zaradi poznega ogrevanja ekipe zamuda z 
pričetkom tekme 8/osem/ minut. Zato se na podlagi čl. 25/1, 9/1 DP NZS in 49. Propozicij MNZ Ptuj 
ekipi izreče OPOZORILO.   
 
 

MLADINA 5.krog  13-14.10.2018 

 
                                                                   NK APAČE : ORMOŽ 
 
Gostujoča ekipa, Ormož zamuda z dokumentacijo pred tekmo 10/deset/ minut in tekmo pričela z 
manj kot 11 /enajst) igralci. Tekmo pričeli z 7 /sedmimi/ igralci, v 38. minuti pa poškodba igralca, ki ni 
mogel nadaljevati z igro. Tako je tekma zaradi premajhnega števila igralcev bila prekinjena. 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/. 
 
 
                                                            LESKOVEC : NK BOČ POLJČANE 
 
Gostujoča ekipa, NK Boč Poljčane 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.   
 
                                                    NK PRAGERSKO : VIDEM PRI PTUJU 
                                            
Igralec ekipe Videm pri Ptuju, Simonič Rok – 82475 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. 
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Igralec ekipe Videm pri Ptuju, Golob Niko – 103100 je bil izključen zaradi spotikanja, 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 Videm pri Ptuju 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/. 
 
 

KADETI 7.krog 13-14.10.2018 

 
                                                                   ORMOŽ : OPLOTNICA 
 
Igralec ekipe Oplotnica, Pišotek Žan - 103283 je bil izključen zaradi nasilne igre, saj je nasprotnega 
igralca odrinil in v njega pljunil, za kar je prejel direktni rdeči karton in bil izključen. Ker se ni strinjal z 
odločitvijo je pristopil do sodnika in se ga dotaknil z rokami ter ugovarjal. Takrat so pristopili njegovi 
soigralci in ga odstranili. Igrišče je zapustil nešportno.  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.  
 

 

MLAJŠI DEČKI 1. razred 7.krog  15.10.2018 

                                                              

LOVRENC - ALUMINIJ : NŠ KORANT MARKOVCI - GORIŠNICA 

Igralec ekipe Lovrenc - Aluminij,  Turk Marcel – 110364 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. 
 
                                                      NK KETY EMMI BISTRICA B : ALUMINIJ B 
 
Gostujoča ekipa, Aluminij B tekmo pričela z manj kot 9/devetimi/igralci. Tekmo pričeli in končali z 8 
/osmimi/ igralci. Zato se na podlagi čl. 25/1, 9/1 DP NZS in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče 
OPOZORILO.   
 
 
 

VETERANI  40 7.krog  13.10.2018 

 
                     ZGORNJA POLSKAVA : ORMOŽ 
 
Jaušovec Robert, Veterani –  Ormož je bil izključen na prvenstveni tekmi,  Veterani 40, 7 krog,  Zg. 

Polskava : Ormož. Omenjeni igralec je prejel 2. RU karton zaradi protestiranja in bil izključen. Igrišče 
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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  35 Zahod 7.krog  12.10.2018 

 
                                   TRŽEC : SKORBA 
 
Pavlica Dani, Veterani –  Tržec je bil izključen na prvenstveni tekmi,  Veterani 35 Zahod, 7. krog,  

Tržec : Skorba. Omenjeni igralec je prejel 2. RU karton zaradi brezobzirne igre 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. 

 
Vogrinec Damjan, Veterani –  Skorba je bil izključen na prvenstveni tekmi,  Veterani 35 Zahod, 7. 

krog,  Tržec : Skorba. Omenjeni igralec je prejel 2. RU karton zaradi protestiranja 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. 

 
Petrovič Jani, Veterani –  Skorba je bil izključen na prvenstveni tekmi,  Veterani 35 Zahod, 7. krog,  

Tržec : Skorba. Omenjeni igralec  se je nešportne vedel do sodnika in ga žalil ter mu grozil, za kar je 

prejel rdeči karton. Tudi po prejetem rdečem kartonu je pri zapuščanju igrišča nadaljeval z 

nešportnim vedenjem.  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. 

 
 
 
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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