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Štev. Dokumenta : 019/2017/18-DL                                              Ptuj, 11.4.2018 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

019/2017-18 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v sredo 
11.aprila 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 14. krog  7.-8.4.2018 

 

                        ŠD STOJNCI : NK MARKOVCI 

 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Markovci 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/.           

 
 

1. RAZRED  14.krog  7.-8.4.2018 

 

          ROGOZNICA : POLSKAVA AVTOP. GROBELNIK 

 
Predstavnik ekipe Polskava Avtop. Grobelnik, Ozu Damir je bil v 54 . minuti odstranjen iz tehničnega 
prostora, zaradi nešportnega vedenja (samovoljnega zapuščanja tehničnega prostora - kajenje,  
žalitev in protestiranja na sodniške odločitve). Pred tem je bil že opozorjen s strani sodnika. Ograjeni 
del igrišča je zapustil z negodovanjem. 
  
Ukrep1: Na podlagi čl. 24. in 9/2 DP NZS se UO – predstavniku ekipe izreče kazen prepovedi dostopa   
               do garderob in uradnega tehničnega prostora  na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.  
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  11.krog  7.-8.4.2018 

 
                                                                    LOVRENC : OPLOTNICA 
 
Domačin, ekipa Lovrenc pred tekmo ni uspela zagotoviti delovanja tiskalnika, zato se je zapisnik št. 1 
natisnil šele po tekmi na drugem tiskalniku. Zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 11. in 
49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
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MLADINA  11.krog  8.4.2018 

     
                                                   HAJDINA GOLGETER : NŠ KORANT BUKOVCI  
 
Domačin, ekipa Hajdina Golgeter po tekmi ni zagotovila tople vode za tuširanje igralcev in sodnikov. V 
objektu niso uspeli sanirati okvare ogrevalnega sistema (seznanitev z okvaro pred tekmo), zato se na 
podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 12. in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 

 
 

 

KADETI  8.krog  8.4.2018 

     
                 OPLOTNICA  : NŠ KORANT STOJNCI 
 
Igralec ekipe NŠ Korant Stojnci, Fišinger Matija - 87783 je bil izključen, saj je v borbi za žogo z visoko 
dvignjeno nogo  v zraku (z zgornjim delom noge -s stegnenico ) nasprotnega igralca zadel v predel 
glave z visoko intenziteto, 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, igralcu za ta prekršek izreče kazen 
prepovedi nastopanja na 2/dveh/ prvenstvenih tekmah. 
 
 

VETERANI 35 Vzhod  8.krog  6.4.2018 

 
NK PODVINCI : NK MARKOVCI 

 
Gostujoča ekipa, NK Markovci  - Veterani ni odigrala uradno delegirane prvenstvene tekme, saj se je 
zbralo premalo igralcev. Zbralo se je le 8 igralcev. Tako  uradne tekme ni bilo. Zato se na podlagi 
določil čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 49. in 56. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče denarna kazen v 
višini 100,00 € /z besedo: sto evrov. Tekma se na podlagi čl. 53. TP NZS registrira po uradni dolžnosti. 

 

 

NK DRAVA – VSE KATEGORIJE V TEKMOVANJU MNZ PTUJ 

 

NK Drava Ptuj: Izreče se SUSPENZ in uvede disciplinski postopek za vse ekipe NK Drava,  zaradi 
neporavnanih zapadlih obveznosti do sodnikov  na tekmah v ligah MNZ Ptuj  in pokalu MNZ Ptuj.  
 
Ukrep: Na podlagi čl. 25/1, čl. 9/2 in čl. 34. DP NZS, ter čl. 45, 46 in 49. Propozicij MNZ Ptuj v TL 
2017/2018 se ekipam NK Drava izreče prepoved nastopanja do poravnave zapadlih obveznosti 
od dne 11.4.2018. Poravnane obveznosti in posredovano potrdilo o tem, poslati na naslov 
Vodstva tekmovanja MNZ Ptuj E-pošta mnz.ptuj@gmail.com in so podlaga za odpravo suspenza.  
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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. 

Proti sklepu o suspenzu pritožba ni dovoljena (čl. 39/8 DP NZS). 

 

 
     Disciplinski sodnik MNZ Ptuj: Danilo Levačič l.r. 

  Danilo LEVAČIČ l.r. 
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