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Štev. Dokumenta : 002/2017/18-DL                                              Ptuj, 31.8.2017 
 

Z A P I S N I K 
 
002/2017-18 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila 
v četrtek 31. avgusta 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v 
nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje 
 

S K L E P E 
 

POKAL ČLANI  1.krog  29-30.8.2017 

 
ZAVRČ : HAJDOŠE 

  

Gostujoča ekipa Hajdoše,  se ni udeležila uradno delegirane pokalne tekme Zavrč : Hajdoše v Zavrču, 
ker niso mogli zagotoviti dovolj igralcev, prav tako pa je zbolel trener. Tako so istega dne v 
dopoldanskem času tekmo odpovedali. Stroški tekme (sodniško-delegatski) niso nastali. 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. 

 
SREDIŠČE OB DRAVI : ŠD SKORBA 

 
Igralec ekipe ŠD Skorba, Horvat Dejan - 18890 je bil izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za 
zadetek, za kar je prejel direktni rdeči karton. 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 1 /eni/ 
prvenstveni tekmi. 
 
Gostujoča ekipa ŠD Skorba na tekmi ni zagotovila trenerja z ustrezno licenco, prav tako ni zaveden na 
seznamu trenerjev v informacijskem sistemu Regista, zato se na podlagi določil čl. 25/1 in čl. 9/1 DP 
NZS, ter čl. 30. in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
 

 
NK BOČ POLJČANE : NK APAČE 

 
Igralec ekipe NK Boč Poljčane, Šket Borut - 55647 je bil izključen zaradi prerivanja z nasprotnikom in 
pri tem spontanega udarjanja, za kar je prejel 2.RU 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 1 /eni/ prvenstveni tekmi. 
 
Domačin, ekipa NK Boč Poljčane na tekmi ni zagotovila ustrezno uniformiranih rediteljev in ne 
pobiralcev žog,  zato se na podlagi čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 13/a,d in 49. Propozicij MNZ Ptuj 
(pomanjkljiva organizacija tekme) ekipi izreče  enotna denarna kazen v višini 20,00 € /z besedo: 
dvajset evrov. 
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                                                                 ŠD CIRKULANE : LESKOVEC 
 
Gostujoča ekipa Leskovec na tekmi ni zagotovila trenerja z ustrezno licenco (poseduje lic. C ), prav 
tako pa trener med tekmo ni bil prisoten na klopi za rezervne igralce, zato se na podlagi določil čl. 
25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 30. in 49. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče OPOZORILO. 
 

 
                                                            LOVRENC : ZGORNJA POLSKAVA 
 
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Lovrenc – 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 enotna denarna 
kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/. 
 

 

KADETI  TL 2017/18 

 
ODPOVED SODELOVANJA V TEKMOVANJU EKIPE KADETI - NK MAJŠPERK: 

Ekipa NK Majšperk - Kadeti je odstopila od tekmovanja v ligi Kadeti TL 2017/18, po že kreiranem 
žrebu tekmovalnih parov in uradni veljavi Propozicij MNZ Ptuj za TL 2017/18. Poslali so uradno pisno 
obvestilo (vodstvu tekmovanja MNZ Ptuj) s strani odgovorne osebe nogometnega kluba NK Majšperk. 

Ukrep 1: Ekipi NK Majšperk - Kadeti se na podlagi določil čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 54. in 49. 
   Propozicij MNZ Ptuj izreče denarna kazen v višini 150,00 € /z besedo: sto petdeset evrov.  

Ukrep 2: Članski ekipi NK Majšperk Picerija Špajza, ki nastopa v MNZ Ptuj,2 .razred-člani, se na       
    podlagi določil čl. 25/1 in čl. 9/3 DP NZS, ter čl. 54. Propozicij MNZ Ptuj posledično     
odvzame 6 točk v TL 2017/18. 

 

VETERANI 35 ZAHOD  TL 2017/18 

 

ODPOVED SODELOVANJA V TEKMOVANJU EKIPE VETERANI 35 ZAHOD - NK PRAGERSKO:  

Ekipa NK Pragersko - Veterani je odstopila od tekmovanja v ligi Veterani 35 Zahod TL 2017/18, po že 
kreiranem žrebu tekmovalnih parov in uradni veljavi Propozicij MNZ Ptuj za TL 2017/18. Zato se na 
podlagi določil čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 54. in 49. Propozicij MNZ Ptuj  ekipi izreče  denarna 
kazen v višini 150,00 € /z besedo: sto petdeset evrov.  
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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: 
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