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Štev. dokumenta : 10/2018/19-DL                                              Ptuj, 31.10.2018 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

10/2018-19 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v sredo 
31. 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 10. krog   27-28.10.2018 

 
 NK PRAGERSKO : SKORBA 

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Skorba 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/. 

 
                                                                    CIRKULANE : NK HAJDINA 
 
Igralec ekipe Hajdina, Matid Kristijan – 77048 je prejel direktni rdeči karton. V sodnikovem podaljšku 
je zapuščal gostujočo klop, ter pomočniku sodnika v afektu, ker so prejeli zadetek (po njegovi 
signalizaciji prestopa vratarja) pričel protestirati in ga verbalno žaliti. Sodnik mu je na pobudo 
pomočnika sodnika pokazal direktni rdeči karton. 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 2/dveh/ prvenstvenih 
tekmah.  
 
Trener gostujoče ekipe Hajdina, Colnarič Samir - 10917 UEFA B prijavljen po tekmi.  Po končani tekmi 
je stekel na igrišče do sodnikov in pomočniku sodnika grozil in mu žugal s prstom (dejanje je storil v 
afektu zadadi prejetega zadetka v sodniškem podaljšku). Po tem je igrišče zapustil športno. 
Ukrep1: Na podlagi čl. 24. in 9/2 DP NZS in v skladu z Splošnimi navodili - Disciplinska politika organov 
vodenja lig 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. 
  
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Hajdina na tekmi so prejeli  5+0 javnih opominov, 
ter odstranitve UO trenerja se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. DP NZS, ter 49. čl. Propozicij MNZ 
Ptuj ekipi  izreče enotna denarna kazen v višini 40€ /z besedo: štirideset evrov/. 
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 1. RAZRED 10. krog   27-28.10.2018 

 
                                                                   ORMOŽ : NK BOČ POLJČANE 
 
Igralec ekipe NK Boč Poljčane, Jelovšek Rok - 40598 je bil izključen. Po izgubljeni žogi ( ki mu jo je izbil 
nasprotnik) je sodnika verbalno žalil, zato je prejel direktni rdeči karton. Igrišče je zapustil športno in 
hitro.  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 2/dveh/ prvenstvenih tekmah.  

 
                                                                          TRŽEC : NŠ ZAVRČ 
                                            
Igralec ekipe NŠ Zavrč, Gril Aleš – 41832 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. 

 
                                                             SREDIŠČE OB DRAVI : ŠD GRAJENA 
                                            
Igralec ekipe ŠD Grajena, Šoštarič Žiga – 63930 je bil izključen zaradi preprečitve obetavnega napada, 
za kar je prejel drugi opomin in bil izključen. Igrišče je zapustil nešportno, saj je protestno prijel žogo 
in jo udaril vstran, pri zapuščanju igralne površine pa je verbalno žalil stranskega sodnika. 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. 

 
                                                                  LESKOVEC : ŠD PODLEHNIK 
 
Domača ekipa, Leskovec po tekmi ni zagotovila dovolj tople vode za igralce in sodnike (tople vode je 
v obeh slačilnicah zmanjkalo). Zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 12. in 49. Propozicij 
MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 

 

 2. RAZRED 8. krog   21.10.2018 

 
                                                             HAJDOŠE : MAKOLE BAR MIHA 

 
Igralec ekipe Hajdoše, Zagoranski Blaž - 34725, izključen zaradi fizičnega kontakta s sodnikom. 
Omenjeni igralec je nešportno odreagiral na podelitev 2. opomina in izključitev soigralca. Takrat je 
pritekel do sodnika in ga protestno v afektu z obema rokama na rahlo za kratek trenutek prijel za 
zgornji del glave ( za lase nad ušesi), nato se je umaknil. Sodnik mu je pokazal direktni rdeči karton in 
ga izključil. Igralec je igralno površino zapustil brez težav. 
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 
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nogometu za obdobje 9/devet/ mesecev . Ukrep prične veljati z dnem 22.10.2018 in je v veljavi do 

dne 22.7.2019.  

 
 

 2. RAZRED 9. krog   27-28.10.2018 

 
                                                                   OPLOTNICA : HAJDOŠE 
 
Gostujoča ekipa, Hajdoše zamuda z dokumentacijo pred tekmo 10/deset/ minut, tekma se je pričela 
pravočasno. Zato se na podlagi čl. 25/1, 9/1 DP NZS in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče 
OPOZORILO. 
 

 ROGOZNICA SLOFIN : POLSKAVA AVTOP. GROBELNIK 

Igralec ekipe Rogoznica Slofin, Cingesar Damir – 40573 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 MAJŠPERK PICERIJA ŠPAJZA : ŠD MLADINEC LOVRENC 
 
Igralec ekipe ŠD Mladinec Lovrenc, Pulko Sandi – 59697 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 Mladinec Lovrenc 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/. 
 
                                                   ZGORNJA POLSKAVA : ŠD SLOVENJA VAS 
 
Igralec ekipe Zgornja Polskava, Kac Tomaž – 55221 je bil izključen zaradi brezobzirne igre, za kar je 
prejel drugi opomin in bil izključen. Igrišče je zapustil nešportno z ugovarjanjem. 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 Zgornja Polskava, Šutalo Tomislav – 24644 je bil izključen zaradi nasilnega odrivanja 
nasprotnika. Nešportno je odreagiral po prekršku nad njim in tega igralca nasilno z obema rokama 
močno odrinil od sebe, da je padel po tleh. Prejel je direktni rdeči karton in bil 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 3/treh/ prvenstvenih tekmah.  
 
Igralec ekipe Zgornja Polskava, Vegel Samo – 198 je bil izključen zaradi protestnega postavljanja pred 
sodnika. Nešportno je odreagiral po prekršku njegovega soigralca – vratarja nad nasprotnikom tako, 
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da je stopil med sodnika in vratarja in nastavil dvignjeno roko(komolec) pred sebe proti sodniku. 
Prejel je direktni rdeči karton in bil izključil. Igrišče je zapustil nešportno v želji da zamenja majico s 
soigralcem.  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.  
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Zgornja Polskava na tekmi so prejeli  3+3 javnih 
opominov, ter čakanje vratarja pred tekmo (posledično zamujanje tekme 6/šest/ minut, se na podlagi 
določil 9/1., 25/1., 26/1. DP NZS, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče enotna denarna kazen v 
višini 25€ /z besedo: petindvajset evrov/. 
 
Igralec ekipe ŠD Slovenja vas, Svenšek Sandi – 77980 je bil izključen zaradi nasilne igre. Z zamujenim 
štartom je z ramo močnejše intenzitete zadel vratarja v predel zgornjega dela telesa, ko je vratar že  
imel žogo v posesti. 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. čl. 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.  
 
 

MLADINA 7.krog  27-28.10.2018 

 
                                                              NK PRAGERSKO : NK PODVINCI 
 
Igralec ekipe NK Podvinci, Kokol Žan – 87583 je bil izključen zaradi žalitve sodnika.  Nešportno je 
odreagiral na sodniško odločitev (žoga dodeljena nasprotniku) tako, da je sodniku pokazal sredinec 
oddaljen cca 5-8 metrov. Prejel je 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 3/treh/ 
prvenstvenih tekmah. 
 
Trener gostujoče ekipe NK Podvinci, Petrovič Slavko – 11016-C odstranjen iz tehničnega prostora 
zaradi nenehnega protestiranja na sodniške odločitve. V 52. minuti je nadalje protestiral in žalil 
sodnike, ter pljunil na tla v smeri pomočnika sodnika, ki je bil oddaljen cca 5 m. Na pobudo 
pomočnika sodnika, ga je sodnik odstranil s tehničnega prostora vendar je še nadalje žalil in in grozil 
(pomočniku sodnika), nakar je počasi in brez komentarjev odšel z igrišča izza ograje. Z protestiranjem 
in žalitvami je nadaljeval tudi po odstranitvi izven igrišča. 
Ukrep1: Na podlagi čl. 24., 9/2 DP NZS in v skladu z Splošnimi navodili - Disciplinska politika organov 
vodenja lig NZS, se UO - trenerju ekipe izreče ukrep prepoved dostopa do garderob in uradnega 
tehničnega prostora na  4/štirih/ prvenstvenih ali pokalnih tekmah. O ukrepu se obvesti DNT Ptuj. 
 Ukrep 2: Zaradi odstranitve trenerja ekipe NK Podvinci 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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                                                         ORMOŽ : VIDEM PRI PTUJU 
 
Gostujoča ekipa, Videm pri Ptuju tekmo pričela z manj kot 11 igralci. Tekmo pričeli  z 10 (desetimi), 
od 10.  min. pa se je ekipa popolnila (z 11. igralcem). Zato se na podlagi čl. 25/1, 9/1 DP NZS in 49. 
Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO.   
 
 
 
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. 


