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Štev. Dokumenta : 14/2017/18-DL                                              Ptuj, 15.11.2017 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

14/2017-18 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v sredo 
15.novembra 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 12. krog  11-12.11.2017 

 

                                                           GEREČJA VAS : ŠD CIRKULANE 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Gerečja vas, na tekmi so prejeli  6+0 javnih opominov, 
zato se na podlagi določil čl. 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/. 
 
                                                          SREDIŠČE OB DRAVI : NK PODVINCI 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Središče ob Dravi, na tekmi so prejeli  5+0 javnih 
opominov, zato se na podlagi določil čl. 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/. 
 
                                                                ŠD STOJNCI : NK BUKOVCI 
 

Nešportno vedenje skupine gostujočih navijačev NK Bukovci, saj je v 74. minuti (po danem 
zadetku) s strani neidentificirane osebe navedene navijaške skupine bilo odvrženo prižgano 
pirotehnično sredstvo v ograjeni del igrišča ob ograjo. Sproščal se je dim modre barve ( 
tekma s tem ni bila motena). Preostali del tekme so omenjeni navijači navijali zelo športno in 
bodrili svojo ekipo. Zato se na podlagi določil  čl. 3/3, 9/1, 18. in 25/1 čl. DP NZS , ter čl. 49. 
Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče denarna kazen višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
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                                                            NK PRAGERSKO : ŠD HAJDINA 
 
Domačin, ekipa NK Pragersko na tekmi ni zagotovila prisotnosti trenerja z ustrezno licenco (ki je bil 
zaveden v zapisnik o tekmi), zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 30. in 49. Propozicij 
MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe ŠD Hajdina, 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/. 

 
 

 

1. RAZRED  12.krog  11-12.11.2017 

 
                                                                   ŠD GRAJENA : DORNAVA 
 
Domačin, ekipa ŠD Grajena na tekmi ni zagotovila osebe za nudenje zdravniške pomoči (ni bila 
zavedena v zapisnik o tekmi), zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 14. in 49. Propozicij 
MNZ Ptuj (ponovitev prekrška) ekipi izreče denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
 
                                                              NK BOČ POLJČANE : ŠD SKORBA 
 
Domačin, ekipa NK Boč Poljčane na tekmi ni zagotovila prisotnosti osebe za nudenje zdravniške 
pomoči (je bila zavedena v zapisnik o tekmi), zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 14. in 
49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
 
 

 
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. 

  Danilo LEVAČIČ l.r. 
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