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Štev. dokumenta : 13/2018/19-DL                                              Ptuj, 5.2.2019 
 

Z A P I S N I K 
 

13/2018-19 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v torek 5. 
februarja 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) 
sprejel in izdal naslednje 

 
S K L E P E 

 
01/2019-DL: 
Ekipi NK Drava Dakinda Ptuj se na podlagi predhodnih  opozoril in še vedno  neizpolnjenih finančnih 
obveznosti do uradnih oseb  (sodnikov in delegatov) ter organizatorja tekmovanja MNZ Ptuj v 
jesenskem delu TL 2018/2019 v ligah MNZ Ptuj, na podlagi določil čl. 9/3(1) in 25/1(7)  DP NZS, ter čl. 
46, 47. in 49. Propozicij MNZ Ptuj za TL 2018/19  izreče prepoved prestopnih dejavnosti in na podlagi 
drugega odstavka 36. čl. DP NZS  še  suspenz. 
Prepoved  prestopnih dejavnosti in suspenz se začne 06.02.2019 in traja dokler suspendirani ne 
dokaže, da je neporavnane zapadle finančne obveznosti poravnal. 
 
02/2019-DL: 
Ekipi NK Gerečja vas se na podlagi predhodnih opozoril in še vedno  neizpolnjenih finančnih 
obveznosti do uradnih oseb  (sodnikov in delegatov) ter organizatorja tekmovanja MNZ Ptuj v 
jesenskem delu TL 2018/2019 v ligah MNZ Ptuj, na podlagi določil čl. 9/3(1) in 25/1(7)  DP NZS, ter čl. 
46, 47. in 49. Propozicij MNZ Ptuj za TL 2018/19  izreče prepoved prestopnih dejavnosti in na podlagi 
drugega odstavka 36. čl. DP NZS  še  suspenz. 
Prepoved  prestopnih dejavnosti in suspenz se začne 06.02.2019 in traja dokler suspendirani ne 
dokaže, da je neporavnane zapadle finančne obveznosti poravnal. 
 
 

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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