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Štev. Dokumenta : 11/2017/18-DL                                              Ptuj, 25.10.2017 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

011/2017-18 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v sredo 
25.oktobra 2017, 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 9. krog  21-22.10.2017 

 

                                                            NK PRAGERSKO : ŠD CIRKULANE  

 Igralec ekipe NK Pragersko, Brumec Nejc - 79823 je bil izključen zaradi nasilnega prekrška nad 
nasprotnikom. Ko nista bila v borbi za žogo, je na tleh ležečega nasprotnega igralca  (z manjšo 
intenziteto) z podplatom obuvala brcnil v obraz. Poškodovanemu je takoj bila nudena zdravniška 
pomoč in zaustavljena krvavitev, pozneje je nadaljeval z igro. Zato je prejel 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 
Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig, se igralcu za ta prekršek izreče kazen 
prepovedi nastopanja na 3/treh/ prvenstvenih tekmah.   
 
Igralec ekipe ŠD Cirkulane, Cesar Uroš – 71302 je bil izključen zaradi simuliranja, za kar je prejel 2.RU 
karton 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 Cirkulane 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/. 
 
 

1. RAZRED  9.krog  21-22.10.2017 

 

                      NK TRŽEC : ŠD GRAJENA 

Igralec ekipe NK Tržec, Krajnc Damir – 30967 je bil izključen zaradi brezobzirne igre, za kar je prejel 
2.RU karton 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 NK Tržec 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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                                                       NK BOČ POLJČANE : ŠD ROGOZNICA 

Igralec ekipe NK Boč Poljčane, Žišt Uroš – 76472 je bil izključen zaradi igre z roko, za kar je prejel 2.RU 
karton 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. 
 
 

Uradna oseba ekipe NK Boč Poljčane, Jelovšek Rok (tehnični vodja), je bil odstranjen s tehničnega 
prostora, ter prijavljen po tekmi. Po prekršku nad njihovim igralcem v 90. minuti tekme, ko je bila igra 
prekinjena, je nedovoljeno pritekel na igrišče proti sodniku, s katerim je želel fizično obračunati, ter 
sodnika z obema rokama grobo odrinil od sebe. Takrat so posredovali domači igralci, ki so omenjeno 
uradno osebo fizično odstranili z igralne površine do klubskih prostorov. Med tem je verbalno žalil 
sodnika in mu nadalje grozil z fizičnim obračunom. Po tem dogajanju se je tekma nadaljevala. Sodnik 
pa je uradno osebo zaradi fizičnega kontakta (s sodnikom) po tekmi prijavil. 

1. Ukrep: Na podlagi čl. 24 Propozicij MNZ Ptuj in 9/2 DP NZS in Splošnih navodil NZS - disciplinska 
politika organov vodenja lig, se uradni osebi (tehničnemu vodji) Jelovšek Roku zaradi fizičnega 
kontakta  s sodnikom izreče kazen prepoved sodelovanja v vseh z nogometom povezanih dejavnostih 
za obdobje 1/enega/ leta. 

2. Ukrep: Na podlagi čl. 24, 26, 9/1 DP NZS in 49. Čl. Propozicij MNZ Ptuj, se ekipi zaradi prijave 
uradne osebe (fizičnega kontakta s sodnikom) in nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Boč 
Poljčane na tekmi so prejeli  4+1 javnih opominov izreče enotna denarna kazen v višini / 60 /z 
besedo: šestdeset evrov/. 
 

Igralec ekipe ŠD Rogoznica, Fric Andrej – 62354 je bil izključen zaradi vlečenja, za kar je prejel 2.RU 
karton 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. 
 

Ekipa ŠD Rogoznica,  so na tekmi nastopili brez prisotnosti trenerja z ustrezno licenco( vpisan je bil z 
zapisnik o tekmi, vendar ni bil prisoten), zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/2 DP NZS, ter čl. 30 in 49. 
Propozicij MNZ Ptuj, ekipi izreče OPOZORILO.  

 

                                              ŠD PODLEHNIK : POLSKAVA AVTOP. GROBELNIK 
 
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/. 
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2. RAZRED  8.krog  21-22.10.2017 

 
 

                                                       NK SLOVENJA VAS : LOVRENC 

Igralec ekipe Lovrenc, Ambrož Benjamin – 46504 je bil izključen zaradi brezobzirne igre, za kar je 
prejel 2.RU karton in bil izključen. Igrišče je zapustil z manjšim negodovanjem, drugače 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 Lovrenc 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  3.krog  22.10.2017 

     
                                                                HAJDINA GOLGETER : ORMOŽ 
 
Igralec ekipe Ormož, Belec Ivan - 96055 je bil izključen, saj je nešportno odreagiral po prejetem 
zadetku njegove ekipe, ter nešportno komentiral sodniško pravilno odločitev. Ko mu je sodnik svojo 
odločitev pojasnil, je še nadalje žaljivo komentiral sojenje, za kar je prejel direktni rdeči karton 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 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah.   
 
 

MLADINA  8.krog  22.10.2017 

         
          ŠD LESKOVEC : NK APAČE 

 
Domača ekipa ŠD Leskovec  na tekmi ni zagotovila redarske (v zapisniku ni bilo zavedenega vodje 
redarske službe). Posledično je v 80. minuti tekme je protestno (zaradi sodniške odločitve) nenadoma 
vstopil na igrišče (cca 2 metre) neidentificiran domači navijač. Domači igralci ga niso uspeli sprovesti z 
igrišča, to je uspelo sodniku ki mu je ukazal da naj se odstrani z igrišča,  sicer bo tekmo prekinil, nato 
je zapustil igrišče. Po tekmi, na poti proti slačilnicam so domači navijači vršili pritisk na sodnike, ter 
jim grozili. Neidentificirani navijač je v gneči sodnika potegnil za roko. Takoj so ga odstranili drugi 
navijači. Zato se ekipi ŠD Leskovec (neprisotnost redarske službe – ponovitev prekrška) na podlagi čl. 
25., 9/1 DP NZS, ter 13. in 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj, izreče enotna denarna kazen v višini 50 € /z 
besedo: petdeset evrov/. 

 

                                                 SREDIŠČE OB DRAVI : NK BOČ POLJČANE 

Gostujoča ekipa, NK Boč Poljčane je tekmo pričela z manj kot 11 igralci. Pričeli in končali tekmo z 9 
(devetimi). Zato se na podlagi čl. 25/1, 9/1 DP NZS in 49. Propozicij MNZ Ptuj  (3 ponovitev prekrška) 
ekipi izreče denarna kazen v višini 40 € /z besedo: štirideset evrov/. 
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KADETI  3.krog  21.10.2017 

 

NŠ KORANT STOJNCI : NŠ GORIŠNICA 

 

 NASTOP IGRALCA POD KAZNIJO: 

Domača ekipa NŠ Korant Stojnci je na zaostali tekmi 3. kroga, Kadeti, med ekipama NŠ Korant Stojnci 
: NŠ Gorišnica nastopila z igralcem pod kaznijo. Za domačo ekipo je pod štev. 4, nastopil Kristovič 
Gašper, reg. št. izkaznice 96191 ki v tem krogu ni imel pravice nastopa zaradi prestajanja disciplinske 
kazni (štirih rumenih kartonov). Prepoved igranja za navedenega igralca je bila uradno objavljena v 
Seznamu prepovedi Kadeti MNZ Ptuj z dne 18.10.2017. Tako se tekma registrira po uradni dolžnosti v 
korist ekipe gostov. 

Ukrep 1: Na podlagi čl. 25/1, čl. 9/1 DP NZS in 49.čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi NŠ Korant Stojnci izreče 
denarna kazen v višini 80 EUR. /z besedo: osemdeset evrov/.  

Ukrep 2: Igralec Kristovič Gašper neprestano prepoved igranja 1 /ene/ tekme prestaja na naslednji 
prvenstveni tekmi  Kadetov, NŠ Korant Stojnci.  

 

                      PODVINCI AGROC. PTUJ : OPLOTNICA 
 

Igralec ekipe Podvinci Agroc. Ptuj, Marušič Alen - 95980 je bil izključen na zaostali tekmi 3. kroga, saj 

se je v konfrontaciji z nasprotnikom (nad katerim je pred tem storil brezobzirni prekršek) zapletel v 

prerivanje in pretepanje, za kar je prejel direktni rdeči karton 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 3 /treh/ prvenstvenih tekmah.   

 

Igralec ekipe Oplotnica, Jevšinek Gašper - 96317 je bil izključen na zaostali tekmi 3. kroga, saj se je v 

konfrontaciji z nasprotnikom (kateri je pred tem nad njim storil brezobzirni prekršek) zapletel v 

prerivanje in pretepanje, za kar je prejel direktni rdeči karton 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 3 /treh/ prvenstvenih tekmah.   

 

 

STAREJŠI DEČKI 2. razred  8.krog  20.10.2017 

                                                    
    NK ZGORNJA POLSKAVA : ORMOŽ 
 
Domača ekipa, NK Zgornja Polskava 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  (2 ponovitev 
prekrška) ekipi izreče denarna kazen v višini 30 € /z besedo: trideset evrov/. 
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Gostujoča ekipa, Ormož je zamudila na tekmo. Da so se uredile vse formalnosti, se je posledično 
tekma pričela  z 5 (pet) minutno zamudo. Zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 15. in 49. 
Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 

 
 

MLAJŠI DEČKI 1. razred  8.krog  23.10.2017 

            
          NK PODVINCI : ORMOŽ 
 
Gostujoča ekipe, Ormož je tekmo pričela z manj kot 9 igralci. Pričeli in končali tekmo z 8 (osmimi) 
igralci. Zato se na podlagi čl. 25/1, 9/1 DP NZS in 49. Propozicij MNZ Ptuj  ( ponovitev prekrška) ekipi 
izreče denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/.                                                   

 
 

VETERANI  40  8.krog  19-20.10.2017 

 
                                                              ORMOŽ : POHORJE OPLOTNICA 
 
VERKO Dejan, Veterani – Pohorje Oplotnica je bil izključen na prvenstveni tekmi,  Veterani 40, 8. 
krog,  Ormož : Pohorje Oplotnica zaradi ugovarjanja, za kar je prejel 2.RU karton. Igrišče je zapustil z 
negodovanjem, vendar se je pozneje 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 1 /eni/ prvenstveni tekmi. 
 
                                                
                                                      NK MAJŠPERK : NK HAJDOŠE VETERANI 
 
ROZMAN Zvonko, Veterani – NK Hajdoše Veterani je bil izključen na prvenstveni tekmi,  Veterani 40, 
8. krog,  NK Majšperk : NK Hajdoše Veterani zaradi preprečitve obetavnega napada, za kar je prejel 
2.RU karton. 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. 
 
 
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. 


