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Z A P I S N I K 
 
24/2016-17 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj , ki je bila v sredo 
17.maja 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 20. krog  13.-14.5.2017 

 
                                                                   SKORBA : CIRKULANE 
 
Igralec ekipe Skorba, Gojčič Saša - 98322 je bil izključen s klopi, zaradi nešportnega obnašanja (na 
poziv prvega pomočnika sodnika, ki je slišal žalitve sodniku), za kar je prejel direktni rdeči karton. Ko 
je sodnik pristopil do rezervne klopi se je imenovani energično vstal s klopi in se sodniku približal 
neposredno do obraza, ter mu glasno grozil in ga žalil.  Sodnik ga je po tem odstranil s klopi. Pri 
zapuščanju tehničnega prostora, ograjenega dela igrišča in po tekmi je še nadalje protestiral, ter 
grozil in grobo žalil sodnike. Zato se na podlagi določil 9/2, 19/1. in 20. člena DP  NZS, igralcu za ta 
prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 4 /štirih/ prvenstvenih tekmah. 
 
Igralec ekipe Skorba, Šimenko Ino - 41002 je bil izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za doseganje 
zadetka, za kar je prejel direktni rdeči  karton. Igrišče je zapustil športo, 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 Skorba – na tekmi so prejeli  3+2 javnih opominov,  se 
na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. DP, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče denarna kazen v 
višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
 
Igralec ekipe Cirkulane, Milošič Alen - 58370 je bil izključen zaradi brezobzirne igre, za kar je prejel 2 
RU  karton. Igrišče je zapustil športo, 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. 
 
 

1. RAZRED 20. krog  13.-14.5.2017 

                                                        
GORIŠNICA : PODLEHNIK 

 
Trener ekipe Gorišnica, Colnarič Samir je bil v 76. minuti tekme odstranjen iz tehničnega prostora, 
zaradi nešportnega ugovarjanja na sodniške odločitve. Ograjeni del igrišča je zapustil športno. Na 
podlagi čl. 24 in 9/2 DP NZS se UO – predstavniku ekipe izreče OPOMIN. 
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Maser ekipe Gorišnica, Lapornik Marko je bil s strani sodnika ustno opozorjen v 58. minuti zaradi 
žalitev uradnih oseb tekme (delegata), nakar je je bil v 73. minuti zaradi žalitev in ugovarjanja sodniku 
odstranjen iz tehničnega prostora in ograjenega dela igrišča. Ograjeni del igrišča je zapuščal počasi s 
porotestiranjem, posledično je prišlo do cca 3 minut izgube igralnega časa. Z nešportnim vedenjem je 
nadaljeval po tekmi v uradnih klubskih prostorih, kjer je grozil drugemu pomočniku sodnika, obenem 
je opravljal naloge klubskega administratorja – pisanje zapisnika, kar je dodatno oteževalo pisanje 
zapisnika po tekmi. Na podlagi čl. 24 in 9/2 DP NZS se UO – maserju ekipe izreče prepoved 
opravljanja vseh funkcij v nogometu na 2 dveh/ prvenstvenih tekmah. 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Gorišnica – na tekmi so prejeli  5+0 javnih opominov, 
ter odstranitve trenerja in maserja ekipe se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. DP, ter 49. čl. 
Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče enotna denarna kazen v višini 60 € /z besedo: šestdeset evrov/. 
 
                                                             ROGOZNICA : MARKOVCI 
 
Igralec ekipe Rogoznica, Grujić Polič Zlatko - 111285 je bil izključen zaradi brezobzirne igre, za kar je 
prejel 2 RU  karton. Igrišče je zapustil športo, 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. 

 
                                                                      TRŽEC : LESKOVEC 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Tržec  – na tekmi so prejeli  5+0 javnih opominov,  se 
na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. DP, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče denarna kazen v 
višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/.  
 
                                                                         DORNAVA : ORMOŽ 
 
Domačin, ekipa Dornava na tekmi ni zagotovila organiziranih pobiralcev žog. Zato se na podlagi čl. 
25/1 in čl. 9/1 DP NZS, čl. 13. in 49., Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 

 
 

       2. RAZRED 16. krog  13.-14.5.2017 

                        
 POHORJE OPLOTNICA : MAJŠPERK 

 
Domačin, ekipa Pohorje Oplotnica na tekmi ni zagotovila organiziranih pobiralcev žog. Zato se na 
podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, čl. 13. in 49., Propozicij MNZ Ptuj ekipi (ponovitev prekrška) izreče 
denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
 
 
Gostujoča ekipa Majšperk je tekmo odigrala z manj kot 11 igralci.  Prispeli in odigrali le z  10 
( desetimi) igralci, zato se na podlagi 25/1, 9/1 DP NZS in čl. 9. in 49. Propozicij MNZ Ptuj  ekipi izreče  
OPOZORILO. 
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                                                                      HAJDOŠE : SLOVENJA VAS 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Hajdoše  – na tekmi so prejeli  5+0 javnih opominov,  
se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. DP, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  izreče denarna kazen v 
višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/.  
 
 GRAJENA : POLSKAVA AVTOP. GROBELNIK 

 
Domačin, ekipa Grajena na tekmi ni zagotovila organiziranih pobiralcev žog. Zato se na podlagi čl. 
25/1 in čl. 9/1 DP NZS, čl. 13. in 49., Propozicij MNZ Ptuj ekipi (ponovitev prekrška) izreče denarna 
kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Polskava Avtop. Grobelnik  – na tekmi so prejeli  7+0 
javnih opominov,  se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. DP, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi  
izreče denarna kazen v višini 30 € /z besedo: trideset evrov/.  
 
 

MLADINA 19. krog  14.5.2017 

 
                                                                   BOČ POLJČANE : VIDEM 

 
Domačin, ekipa Boč Poljčane, na tekmi ni zagotovila vodja redarske službe (ni bil vpisan v zapisnk o 
tekmi), zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 13 in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče  
OPOZORILO.  
 
Igralec ekipe Videm, Horvat Žan - 96338 je bil izključen, po prejetem RU kartonu je protestiral na 
sodniško odločitev, ter sodnika žalil in mu grozil. Sodnik mu je pokazal direktni rdeči karton, ter ga 
izključil. Igrišče je zapustil nešportno, s pomočjo soigralcev in s protestiranjem. 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 Videm, Golob Niko - 103100 je bil izključen zaradi nasilnega prekrška nad 
nasprotnikom, katerega je z podplatom v borbi za žogo zadel v predel gležnja, za kar je prejel direktni 
rdeči karton. Igrišče je zapustil športo, 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. 
 
Trener ekipe Videm, Jeza Darko je bil v 64. minuti tekme odstranjen iz tehničnega prostora po 
predhodnem opozorilu sodnika, zaradi nešportnega ugovarjanja na sodniške odločitve. Ograjeni del 
igrišča je zapustil športno. Na podlagi čl. 24 in 9/2 DP NZS se UO – predstavniku ekipe izreče 
OPOMIN. 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Videm  – na tekmi so prejeli  6+2 javnih opominov,  ter 
odstranitve uradne osebe, se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. DP, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj 
ekipi  izreče enotna denarna kazen v višini 55 € /z besedo: petinpetdeset evrov/.  
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KADETI 16.krog 12.-13.5.2017 

 
                    PODVINCI AGROCENTER PTUJ : VIDEM 
 
Igralec ekipe Videm, Škrabl Žiga - 87467 je bil izključen zaradi igre z roko v čisti situaciji za zadetek, za 
kar je prejel direktni rdeči karton. Igrišče je zapustil športo, 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. 

    CIRKULANE GORIŠNICA : PRAGERSKO 75 
 
Gostujoča ekipa Pragersko 75 je tekmo odigrala z manj kot 11 igralci.  Prispeli in odigrali le z  10 
( desetimi) igralci, zato se na podlagi 25/1, 9/1 DP NZS in čl. 9. in 49. Propozicij MNZ Ptuj  ekipi izreče  
OPOZORILO. 

 
    LESKOVEC TRŽEC : HAJDINA GOLGETER 

 
Domača ekipa Leskovec Tržec je tekmo odigrala z manj kot 11 igralci.  Odigrali le z  10 ( desetimi) 
igralci, zato se na podlagi 25/1, 9/1 DP NZS in čl. 9. in 49. Propozicij MNZ Ptuj  ekipi (ponovitev 
prekrška) izreče denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
 

    NŠ KORANT BUKOVCI : ROGOZNICA 
 
Gostujoča ekipa Rogoznica je tekmo odigrala z manj kot 11 igralci.  Prispeli in odigrali le z  10 
(desetimi) igralci, zato se na podlagi 25/1, 9/1 DP NZS in čl. 9. in 49. Propozicij MNZ Ptuj  ekipi izreče  
OPOZORILO. 
 

 

MLAJŠI DEČKI ZAHOD 13.krog 15.5.2017 

 
                                           BOČ POLJČANE : AHA EMMI BISTRICA A 
 
Igralec ekipe Aha Emmi Bistrica A, Tramšek Jakob - 96407 je bil izključen zaradi prekrška v čisti 
situaciji za doseganje zadetka, za kar je prejel direktni rdeči  karton. Igrišče je zapustil športo, 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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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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