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Štev. dokumenta : 20/2018/19-DL                                              Ptuj, 24.04.2019 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

20/2018-19 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v sredo 
24. 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 17. krog   20.-22.04.2019 

 

                                                              NK HAJDINA : ŠD MARKOVCI 
 

Igralec ekipe Hajdina, Mataj Kristijan - 77048 je bil izključen zaradi protestiranja in žalitev s klopi. Po 
prejetem opominu zaradi protestiranja na sodniško odločitev (na klopi za rezervne igralce) se je 
vsedel in sodnika pričel grobo verbalno žaliti, ter pljuvati proti igrišču v smeri sodnikov, nakar mu je 
sodnik pokazal direktni rdeči karton in ga izključil. Igrišče je zapustil nešportno s protestiranjem in 
žalitvami. 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.   
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Hajdina, 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/. 
 
                                                                    CIRKULANE : SKORBA 

 
Igralec ekipe Cirkulane, Toplak Tomaž – 20155 je bil izključen s klopi zaradi protestiranja na sodniške 
odločitve, za kar je prejel drugi opomin in bil izključen. Igrišče je zapustil športno, za svoje dejanje se 
je po tekmi 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. 
 
                                                               NK PODVINCI : GEREČJA VAS 

 
Igralec ekipe Gerečja vas, Lončarič Nejc – 51961 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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 1. RAZRED 17. krog   20.-22.04.2019 

 
TRŽEC : NK BOČ POLJČANE 

Predsednik domačega kluba,  ekipe Tržec, Emeršič Bojan (na tekmi ni opravljal uradne funkcije) 
prijavljen po tekmi, zaradi verbalnih groženj sodniku s fizičnim obračunom. Po tekmi je pristopil do 
sodnikov, ter žalil glavnega sodnika s katerim je želel fizično obračunati. Takoj so ga odstranili redarji 
in ostali akterji kluba. Sodniki so lahko pozneje varno zapustili igralni objekt.  
 
Ukrep1: Na podlagi določil čl. 24. in 9/2 DP NZS se klubskemu funkcionarju (predsedniku kluba) izreče 
ukrep prepoved dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na 2 /dveh/ prvenstvenih 
tekmah.  
Ukrep2: Ekipi se  zaradi  prijave klubskega funkcionarja ( predsednika kluba, ki je bil prepoznan s 
strani sodnika) na podlagi določil 9/2., 25/1., 26/1. čl. DP NZS, in 12., ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj, 
izreče denarna  kazen  v višini 20€ /z besedo: dvajset evrov/. 

 
LESKOVEC : ZAVRČ 

 
Trener ekipe Leskovec, Železnik Martin - 11069-B je v 40. minuti bil odstranjen s klopi zaradi 
nenehnega komentiranja na sodniške odločitve. Igrišče je zapustil športno. 
 
Ukrep1: Na podlagi čl. 24. in 9/2 DP NZS se UO - trenerju ekipe izreče OPOZORILO. O ukrepu se 
obvesti DNT Ptuj.  
Ukrep2: 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/. 

 
 

 2. RAZRED 13. krog   20-22.04.2019 

 
                                                                  OPLOTNICA : NK MAJŠPERK 
 
Domačin, ekipa Oplotnice na tekmi ni zagotovila brezhibnega delovanja računalnika za izdelavo 
zapisnika, zato je bil pred tekmo napisan ročno. V 15. min prvega polčasa je klubskemu 
administratorju uspelo usposobiti računalnik, napisati in natisniti zapisnik o tekmi. Zato se na podlagi 
čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 11. in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO.  
 
                                                                HAJDOŠE : ŠD SLOVENJA VAS 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Hajdoše, na tekmi so prejeli  6+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 25€ /z besedo: petindvajset evrov/. 
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Igralec ekipe Slovenja vas, Rajh Alen - 56827 je bil izključen zaradi protestiranja in verbalnih žalitev 
takoj po koncu tekme. Ko se je tekma končala je omenjeni igralec stekel proti sodniku, ga verbalno 
žalil in pljunil v smeri sodnika (sodnik ni bil zadet). Nakar so ga odstranili soigralci. 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 4/štirih/ prvenstvenih tekmah.   
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe ŠD Slovenja vas, 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/. 
 
 

MLADINA 10.krog 20.-22.04.2019 

 
                                                               NK APAČE : NK PRAGERSKO 
 
Trener ekipe Pragersko, Partlič Bojan - 11827-C prijavljen po tekmi. Že ob prihodu sodnika, med 
tekmo in po tekmi je sodnika grobo verbalno žalil in protestiral na njegove odločite. To je storil tudi 
po končani tekmi, nakar so ga odstranili igralci.  
 
Ukrep1: 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 tekmah. O ukrepu se obvesti 
DNT Ptuj.  
Ukrep2: 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/. 

 
 

KADETI  11.krog   19.-22.04.2019 

     
                                                        PODVINCI : KORANT BUKOVCI-GORIŠNICA 
 
Gostujoča ekipe, Korant Bukovci-Gorišnica je tekmo pričela z manj kot 11 igralci. Pričeli in končali 
tekmo 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 1. RAZRED  13.krog 22.04.2019 

 
 
                                                       ORMOŽ : NK KETY EMMI BISTRICA B 
 
Gostujoča ekipa NK Kety Emmi Bistrica B na tekmi ni zagotovila trenerja z veljavno ustrezno licenco 
potrjeno v sistem Regista. Zato se (ponovitev prekrška) na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 30. 
in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče  denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
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                                                        VETERANI 35 Zahod  11.krog 19.04.2019 

 
PODLEHNIK : SKORBA 

 
Fridl Franci, Veterani –  Skorba je bil izključen na prvenstveni tekmi,  Veterani 35 Zahod, 40, 11. krog, 

Podlehnik : Skorba. Omenjeni igralec je prejel direktni rdeči karton zaradi verbalnega protestiranja na 

sodniško odločitev. 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. 

 

                                                            VETERANI 40  11.krog 19.04.2019 

ORMOŽ : HAJDOŠE 
 

Ornik Jože, Veterani –  Hajdoše je bil izključen na prvenstveni tekmi,  Veterani 40, 11. krog, Ormož : 

Hajdoše. Omenjeni igralec je prejel direktni rdeči karton zaradi verbalnega protestiranja na sodniško 

odločitev. Igrišče je zapustil športno, po tekmi pa se sodniku opravičil. 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. 

 
 

 

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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