
 Medobčinska nogometna zveza Ptuj  

                        

Čučkova ulica 2  
SI - 2250 PTUJ T: +386 2 748 15 36  
Slovenija F: +386 2 748 15 37 

GSM: 041 678 557 

 www.mnzveza-ptuj.si  E-posta: mnz.ptuj@gmail.com  
 

 

 

Štev. dokumenta : 01/2019/20-DL                                              Ptuj, 28.08.2019 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

01/2019-20 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v sredo 
28.avgusta 2019, in na kateri je na podlagi 36. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) 
sprejel in izdal naslednje 

 
 

S K L E P E 
 

 

 SUPER LIGA 1. krog   24.-25.08.2019 

 

                                                                  NK BOČ POLJČANE : APAČE 
 
Domača ekipa NK Boč Poljčane na tekmi ni zagotovila osebe za nudenje zdravstvene pomoči (je bil 
zaveden v zapisnik in ni bil prisoten). Zato se na podlagi določil čl. 4/1(h), 7, 8/4(a) DP NZS, ter čl. 
14/8 in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
        
Igralec ekipe Apače, Valentan Benjamin – 57833 je bil izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za 
doseganje zadetka, za kar je prejel direktni rdeči karton. Igrišče je zapustil športno, zato se na podlagi 
določil 5/b, 8/1(d), 22. člena DP NZS in v skladu z Disciplinsko politiko organov vodenja lig NZS, igralcu 
za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi. 
 
 

 1. RAZRED 1. krog   26.-27.08.2019 

 
 
                                                                   TRŽEC : ŠD PODLEHNIK 
 
Gostujoča ekipa ŠD Podlehnik na tekmi ni zagotovila trenerja z ustrezno licenco potrjeno v sistemu 
Regista, (ni bil zaveden v zapisnik in ni bil prisoten), zato se na podlagi določil čl. 4/1(h), 7., 8/4(a), ter 
čl.30. in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
 
                                                    MAJŠPERK PIC. ŠPAJZA : ROGOZNICA SLOFIN 
 
Domača ekipa Majšperk pic. Špajza na tekmi ni zagotovila osebe za nudenje zdravstvene pomoči (je 
bil zaveden v zapisnik in ni bil prisoten). Zato se na podlagi določil čl. 4/1(h), 7, 8/4(a) DP NZS, ter čl. 
14/8 in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
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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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