
Na podlagi 20. člena statuta Medobčinske nogometne zveze Ptuj je izvršni odbor Medobčinske nogometne 
zveze Ptuj (IO MNZ Ptuj) sprejel naslednje   
 

 P R O P O Z I C I J E  

 
ZA PRVENSTVO ČLANSKIH, VETERANSKIH,  MLADINSKIH, KADETSKIH MOŠTEV TER MOŠTEV STAREJŠIH , 

MLAJŠIH DEČKOV IN STAREJŠIH TER MLAJŠIH CICIBANOV   V  MNZ PTUJ  V TL 2022/2023 
 
I. UVODNE IN SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
S temi Propozicijami se ureja tekmovanje veteranskih, članskih, mladinskih, kadetskih, moštev starejših in 
mlajših dečkov ter starejših in mlajših cicibanov medobčinskega nivoja tekmovanja. 
Določila teh Propozicij veljajo za tekmovanje tako članskih, mladinskih, kadetskih kot tudi moštev starejših, 
mlajših dečkov, starejših cicibanov U-11, mlajših cicibanov U-9, najmlajših cicibanov U-7, ter veteranov, 
kolikor ni pri posameznih členih izrecno določeno, da veljajo samo za tekmovanje članskih, mladinskih, 
kadetskih in moštev starejših dečkov. Tekmovanje  veteranov, mlajših dečkov in cicibanov U-11, U-9 in U-7  
se odvija po posebnih Propozicijah, ki so sestavni del  Propozicij za TL 2022/2023. Prav tako pokalno 
tekmovanje Pivovarna Union poteka po navodilih in predpisih NZS katere klubi prejmejo ločeno od teh 
Propozicij. 
 

 2. člen 
Tekmovanje za prvenstvo članskih ekip v MNZ Ptuj poteka v: 
 Super liga   do   10 ekip          
Tekmovanje se odvija po dvokrožnem sistemu (skupaj 18. krogov) 

 
1.razred do 8 ekip       
Tekmovanje se odvija po dvokrožnem  sistemu. Po koncu dvokrožnega sistema tekmovanja (odigranih 14. 
krogov) se ekipe glede na uvrstitev razdelijo v dve skupini liga za prvaka (ekipe od prvega do četrtega mesta)  
in liga za obstanek (ekipe od petega do osmega mesta) in odigrajo med seboj še enokrožni sistem. Ekipe s 
seboj prenesejo vse osvojene točke po odigranem dvokrožnem sistemu. 

 
2.razred      do   8  moštev 
Tekmovanje se odvija po dvokrožnem  sistemu. Po koncu dvokrožnega sistema tekmovanja (odigranih 14. 

krogov) se ekipe glede na uvrstitev razdelijo v dve skupini liga za prvaka (ekipe od prvega do tretjega mesta)  in 

liga za obstanek (ekipe od četrtega mesta naprej) in odigrajo med seboj še enokrožni sistem. Ekipe s seboj 

prenesejo vse osvojene točke po odigranem dvokrožnem sistemu. 
 

 3. člen 
a.) Tekmovanje za prvenstvo mladincev  poteka  po trokrožnem sistemu tekmovanja v  enotni ligi do 6 ekip.   
b.) Tekmovanje za prvenstvo kadetov poteka po dvokrožnem sistemu tekmovanja v  enotni  ligi  do 8 ekip. Po 
koncu dvokrožnega sistema tekmovanja (odigranih 14. krogov) se ekipe glede na uvrstitev razdelijo v dve 
skupini liga za prvaka (ekipe od prvega do četrtega mesta)  in liga za obstanek (ekipe od petega do sedmega 
mesta) in odigrajo med seboj še enokrožni sistem. Ekipe s seboj prenesejo vse osvojene točke po odigranem 
dvokrožnem sistemu. 
c.) Tekmovanje za prvenstvo starejših dečkov je razdeljeno v dve ligi po kvaliteti .  
Tekmovanje v 1. razredu poteka po dvokrožnem  sistemu v ligi do 8 ekip, v 2.  razredu poteka tekmovanje po 
trokrožnem sistemu v ligi do 6 ekip.  
 
d.) Tekmovanje za prvenstvo mlajših dečkov je razdeljeno v dve ligi po kvaliteti. Tekmovanje v 1. razredu 
poteka po trokrožnem sistemu tekmovanja, v 2 razredu pa v dveh skupinah  po dvokrožnem sistemu 
tekmovanja. 



 e.) Tekmovanje starejših cicibanov  U-11 poteka po  dvokrožnem in trokrožnem sistemu tekmovanja v štirih  
ligah. Lige so razdeljene na Vzhod, Center 1, Center 2 in Zahod.  V kategoriji cicibani U-11 se ne evidentirajo 
rezultati in ne lestvice. Igralci morajo biti  obvezno registrirani.  
f.) Tekmovanje mlajših cicibanov  U-9 poteka po  dvokrožnem oz. trokrožnem sistemu tekmovanja v štirih  
ligah. Lige so razdeljene na Vzhod, Center 1, Center 2 in Zahod.  V kategoriji cicibani U-9 se ne evidentirajo 
rezultati in ne lestvice. Igralci morajo biti  obvezno registrirani.  
g.) Tekmovanje najmlajših cicibanov  U-7 poteka  v skupinah in po  turnirskem sistemu tekmovanja. 
h.) Tekmovanje veteranov poteka v dveh ligah. Ligi sta razdeljeni po starosti.   
Kategorija veterani 35  je razdeljena  teritorialno na Vzhod  (9 ekip) in Zahod (8 ekip).  
V skupini veterani 35 Vzhod po koncu enokrožnega sistema tekmovanja (odigranih 9. krogov) se ekipe glede 
na uvrstitev razdelijo v dve skupini liga za prvaka (ekipe od prvega do petega mesta)  in liga za obstanek 
(ekipe od šestega do devetega mesta) in odigrajo med seboj še enokrožni sistem. Ekipe s seboj prenesejo vse 
osvojene točke po odigranem enokrožnem sistemu. Na koncu  rednega dela tekmovanja  prvo uvrščeni ekipi 
iz Vzhoda in Zahoda  odigrata tekmo za prvaka.  
Kategorija Veterani 40 šteje  do največ 8 ekip in tekmuje po dvokrožnem sistemu tekmovanja. 
 

4. člen 
 
Tekmovanja vodijo tekmovalni organi MNZ, disciplinske prekrške v zvezi s temi tekmovanji pa obravnava 
disciplinski organ MNZ, ki tudi izreka disciplinske ukrepe. 
Pritožbe zoper sklepe v prvem odstavku tega člena navedenih prvostopenjskih organov obravnava in rešuje 
komisija za predpise, prošnje in pritožbe MNZ Ptuj. 

 
5. člen 

Vse dopise v zvezi s tekmovanji morajo nogometni klubi, kakor tudi drugi organi nogometnih organizacij 
naslavljati na naslov: Medobčinska nogometna zveza Ptuj, P.P. 121, 2250 Ptuj s pripisom imena organa, na 
katerega se zadeva nanaša, kot npr.: izvršni odbor, tekmovalni organ, disciplinski organ, komisija za predpise, 
prošnje in pritožbe ipd. 
  

6. člen 
Vse tekme prvenstva moštev medobčinskega ranga tekmovanja organizirajo nogometni klubi, ki so v vlogi 
gostitelja na posameznem srečanju. 

 
7. člen 

Tekmovanje se odvija po koledarju MNZ, ki ga za jesensko in pomladansko sezono posebej na predlog 
tekmovalnega organa sprejme IO MNZ s posebnim sklepom. 
Tekmovalni koledar je sestavni del teh Propozicij.  
 
Igralni dnevi   v ligah MNZ Ptuj so: 

• Člani, mladina in kadeti   - sobota in nedelja 

• Veterani   - četrtek oz. petek popoldan. 
 
V kategorijah st. dečki, ml. dečki ter cicibani U11 in U9 veljajo fiksni termini tekem  in sicer:  

• St. dečki    – ponedeljek popoldan 

• Ml. dečki    -  petek popoldan 

• Cicibani U-11   - nedelja dopoldan 

• Cicibani U-9   - sobota dopoldan. 
 
Ekipe v veteranski, članski, mladinski in kadetski ligi si lahko najkasneje 15 dni pred planiranim terminom 
tekme prilagodijo termin tekme znotraj igralnih dni, če so v vlogi domačina z pisno vlogo na vodstvo 
tekmovanja. 
Termini v kategorijah st. dečki, ml. dečki, cicibani U-11 in cicibani U-9 so fiksni in si jih ekipe ne morejo 
spreminjati. V izrednih slučajih lahko najkasneje 15 dni pred planiranim terminom tekme  dosežejo pisno 



soglasje z nasprotno ekipo  in  ga posredujejo na MNZ Ptuj. Vodstvo tekmovanja bo odobrilo prestavitev le v 
primerih ko zato obstaja tehten razlog.   
V kategorijah za katere veljajo fiksni termini  lahko Vodstvo tekmovanja delegira tekme v izrednih primerih  
tudi izven določenih  terminov.  
 

 8. člen 
Žrebanje tekmovalnih številk in razvrstitev tekmovalnih parov po posameznih krogih objavi in opravi 
tekmovalni organ. 
Delegiranje tekem mora biti izvršeno najmanj 8 dni, v nujnih primerih 5 dni pred odigravanjem prvenstvenih 
tekem.  
Z delegiranjem tekem se v skladu s koledarjem tekmovanj odredi kraj in čas odigravanja tekme, uradni 
predstavnik tekmovalnega organa - delegat, kakor tudi druge zadeve, pomembne za odigravanje tekme. 
 
Tekmo je potrebno odigrati ob času, za katerega je bila delegirana, razen če niso izpolnjeni pogoji za 
preložitev posamezne tekme ali vseh tekem posameznega kroga na drugi termin po uradni dolžnosti ali po 
sporazumu prizadetih klubov, skladno določbam tekmovalnega pravilnika NZS. 
 
Izjemoma lahko organ za tekmovanje odloži tekmo, če eno od moštev daje dva ali več igralcev v 
reprezentanco, ki jo sestavlja pristojna nogometna zveza zaradi tekme, predvidene s koledarjem oz. 
razporedom tekmovanja. 
 
Prizadeto moštvo mora prošnjo za odložitev tekme vložiti najmanj 15 dni pred datumom tekme, organ za 
tekmovanja pa mora zainteresirano ekipo pismeno ali brzojavno obvestiti najkasneje 3 dni pred rokom 
odigravanja tekme, o sprejeti odločitvi. 
 
 
II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI SODELUJOČIH MOŠTEV 
 

9. člen 
Pred začetkom tekmovanja mora vsako sodelujoče moštvo preko Informacijskega sistema Regista 
organizatorju tekmovanja sporočiti: 
- uradne podatke o klubu /društvu (naziv, sedež, zakoniti zastopnik)  
- imena moštev kluba, ki bodo nastopale v tekmovanjih, 
- barvo dresov v katerih bo nastopalo na tekmah, 
- seznam uradnih oseb 
- ime in priimek ter naslov predstavnika moštva in telefonsko številko v primeru nujnih sporočil, 
- transakcijski  račun kluba, 
- elektronski naslov 
 
Podatke iz 1. odstavka objavi tekmovalni organ  v na spletni strani MNZ Ptuj. 
 
Če želita nastopiti ekipi v dresih enake ali podobne barve, mora drese zamenjati gostujoča ekipa. Če v prej 
navedenem primeru domača ekipa ne nastopi v prijavljeni barvi dresov, mora drese zamenjati ona. V kolikor 
domača ekipa nastopi v prijavljeni barvi dresov in v primeru, da gostujoča ekipa nima s seboj rezervnega 
kompleta dresov je domača ekipa  je dolžna posoditi komplet dresov  gostujoči ekipi, ki pa mora pred tekmo 
domačinu  poravnati  obrabnino  za uporabo dresov v višini 62 EUR.  
 
Sodnik je pooblaščen pregledati opremo igralcev in zagotoviti, da igralec ne uporablja opreme ali nosi 
česarkoli, kar je nevarno zanj ali drugega igralca (vključno s kakršnimkoli nakitom). 
Vsaka ekipa je na tekmah članov, veteranov, mladincev, kadetov in  st.  dečkov  dolžna nastopiti z 11 igralci. 
Kapetan moštva mora imeti na levem rokavu kapetanski trak. 
 
Na vseh prvenstvenih in pokalnih tekmah v ligah MNZ Ptuj je pred in po tekmi potrebno izvesti Fair play 
pozdrav. 



 
10. člen 

Ime kluba - ekipe je lahko sestavljeno največ iz treh besed, od katerih mora ena od teh  vsebovati naziv kluba. 
Ime mora biti znano na dan žrebanja tekmovalnih parov in se v času ene tekmovalne sezone lahko spremeni 
samo  dvakrat in sicer pred pričetkom tekmovanja   najkasneje do 10. avgusta  in  po končanem jesenskem 
delu prvenstva, vendar najkasneje do 1. februarja naslednjega leta. 

 
 11. člen 

Na prvenstvenih  in pokalnih  tekmah članov, mladine, kadetov, st. dečkov, mlajših dečkov pa morajo imeti 
klubi za potrebe pisanja zapisnika: 
1. Osebni računalnik z  dostopom do interneta, tedensko ažurirane podatke iz programa Regista  in tiskalnik. 
2. Osebo za pisanje zapisnika (poznavanje osnov dela z računalnikom) 
3. Klubi so dolžni takoj po tekmi  po potrditvi zapisnika s strani uradnih oseb  le tega posredovati v sistemu 
Regista na Vodstvo tekmovanja.  

 
12. člen 

Vsak klub mora za odigravanje prvenstvenih tekem svojih moštev posedovati svoje, oz. lastno igrišče ali imeti 
sklenjeno pogodbo z lastnikom igrišča, na katerem igrišču bo igralo svoje prvenstvene tekme. V kolikor klub 
sklene pogodbo z drugim klubom o igranju tekem na njegovem igrišču, mora lokacija tega igrišča biti obvezno 
na področju MNZ Ptuj.  Igrišče  mora biti urejeno po Pravilih nogometne igre in v skladu s sklepom o 
tekmovanjih v MNZ Ptuj.  
 
Praviloma se tekme v članski konkurenci prvenstvene in pokalne tekme igrajo na igriščih z naravno travo. V 
primeru ko  bo  zaradi objektivnih razlogov  tekma odigrana na  umetni travi je  gostitelj dolžan 24 ur pred 
tekmo obvestiti nasprotno ekipo o navedeni spremembi.  
 
Sodelujoči klubi -  v vseh ligah morajo imeti dve slačilnici, prostor za sodnike in delegata, kopalnico s   dovolj 
tople vode, straniščem in opremo prve pomoči. V " Super ligi", 1.  in 2. razredu morajo zraven tega imeti 
moštva še ograjeno igrišče  z 1,2 do 1,5 m  visoko neprehodno ograjo.  
 
Za predpisano pripravo igrišča ter za red na igrišču pred tekmo, med njo in po njej je odgovorno vodstvo 
moštva - gostitelja, ki tudi nosi vse morebitne posledice v zvezi z neredom na igrišču ali ob njem po določbah 
ustreznih pravilnikov NZS. Uporabljajo se določila "Hišnega reda na športnih in javnih prireditvah", navodila 
"Varnost na stadionih" ter druga navodila NZS, MNZ ali vodstva tekmovanja. 
 
Še posebej je vodstvo kluba - gostitelja dolžno ukreniti vse za varnost sodnikov, delegata in gostujoče ekipe, 
tako v času trajanja tekme kot po njenem zaključku, vse do zapustitve igrišča, oz. stadiona z ustreznim 
prevoznim sredstvom. 

13. člen 
Za vsako prvenstveno tekmo mora vodstvo kluba - gostitelja organizirati potrebno število rediteljev z vidno 
oznako. 
Ne glede na to, kolikšno število rediteljev je po oceni vodstva kluba - gostitelja potrebno na posamezni tekmi 
za zagotovitev varnosti, morajo biti: 
a.) na ograjenih igriščih, na katerih gledalci ne morejo priti v stik z igralci, sodniki, delegatom in drugimi 

osebami, ki smejo biti na igrišču, v rediteljski službi najmanj 4. reditelji, 
b.) na vseh preostalih igriščih pa najmanj 6 rediteljev na članskih in najmanj 4. reditelji na tekmah preostalih 

kategorij. Oseba ki opravlja funkcijo vodja varnosti se mora pred tekmo javiti delegatu tekme. 
c.) v članskih ligah kjer je ograja oddaljena od  vzdolžnih in prečnih črt manj kot 6 m ne potrebujejo 

pobiralcev žog v ograjenem delu igrišča. Izven ograjenega dela igrišča pa lahko žoge ob rob igrišča vračajo 
neuniformirani pobiralci.  Obvezno pa mora gostitelj zagotoviti pet (5) enakovrednih kvalitetnih žog za  
igranje.  

d.) V kolikor je  okrog igrišča atletska steza oz. je oddaljenost ograje od vzdolžnih in prečnih črt več kot 6 m   
mora gostitelj zagotoviti  najmanj štiri (4) pobiralce žog v enotnih dresih in  zagotoviti najmanj pet (5) 
enakovrednih kvalitetnih žog za  igranje, ki se morajo pravočasno vračati  ob igrišče 



e.) V vseh ostalih ligah je potrebno zagotoviti  5 enakovrednih kvalitetnih žog za  igranje, ki se morajo 
pravočasno vračati  ob igrišče. 

 
14. člen 

Igrišča, na katerih igrajo moštva MNZ Ptuj svoje prvenstvene tekme, morajo ustrezati določbam Pravil 
nogometne igre, posedovati pa mora odločbo o registraciji igrišča NZS. 
 
Za vsako prvenstveno ali pokalno tekmo mora organizator tekme poskrbeti za sledeče:  
 
1. Igralna površina mora biti za vsako prvenstveno in pokalno tekmo posebej pripravljena: zlasti vzorno 

pokošena trava, in površina pred tekmo tudi ustrezno povaljana. V "Super ligi" in  I. razredu mora imeti 
igrišče dimenzije najmanj 95 x 55 m, v ostalih kategorijah mora imeti igrišče dimenzije 90 x 45 m.   

 
2. Za označevanje  igrišč  morajo klubi uporabljati zdravju neškodljive materiale  (razne tekoče barve npr. 

Jupol). Prepovedana je uporaba apna kot sredstva za označevanje igrišč. 
 

3. Črte morajo biti široke najmanj 10 cm in največ 12 cm. Na zahtevo sodnika mora prireditelj  pred in med 
tekmo obnoviti črte na igrišču. 

 
4. Zunaj igrišča, 9.15 m od kotnega loka in pravokotno na prečni črti, se zariše oznaka za zagotovitev 

upoštevanja te razdalje ob izvedbi udarcev s kota. 
 
5. V kolikor igrišče ni ograjeno z neprehodno ograjo (ml. selekcije), mora biti ob eni izmed obeh stranskih 

linij izključeno občinstvo in obvezno nameščene klopi za rezervne igralce z vodstvom ekipe in sedež za 
delegata. 

 
6. V tekmovanju  MNZ Ptuj so klubi dolžni postaviti 2 utici s klopmi dolžine 6 m za vsako moštvo  in utico s 

klopjo dolžine 1 m ob sredinski črti za delegata. Utice morajo biti narejene tako, da so osebe na klopeh 
zaščitene pred dežjem. Utice morajo biti nameščene, kot je določeno v 3. alineji tega člena, oziroma tako, 
da je med tekmo občinstvo še dovolj oddaljeno od utic, da ne morejo motiti rezervnih igralcev in 
službujočih oseb.  

 
7. Na vseh prvenstvenih in pokalnih  tekmah članskih ekip v ligah MNZ Ptuj mora biti ob igrišču  na drogu 

izobešena zastava MNZ Ptuj. 
 

8.  Na prvenstvenih tekmah » Super lige« in 1. razreda mora biti na klopi gostitelja ves čas tekme prisotna 
usposobljena oseba za nudenje zdravstvene  pomoči za potrebe obeh ekip.  Ta oseba mora biti vpisana v 
zapisnik o tekmi in imeti mora ustrezno potrdilo o usposobljenosti. 

9. Na prvenstvenih tekmah »Super lige«,  1 in 2. razreda mora biti na vidnem mestu postavljen semafor za 
prikaz gibanja rezultata na tekmi. Velikost številk na semaforju mora biti min. 25 cm. Izvedba semaforja  
ni definirana (mehanski, elektronski,..) 

 
10. Priporočljivo je, da ima na vseh prvenstvenih tekmah v mlajših kategorijah domačin  prisotno osebo z 

znanjem nudenja prve pomoči, ob morebitnih  težjih poškodbah igralcev. 
 

11. Priporočljivo je, da  se  v super ligi menjave vršijo s pomočjo table za nakazovanje menjav.  Ob sodelovanju 
delegata tablo pokaže  le ta sam ali eden od pobiralcev žog, ki  se nahaja v bližini delegata.  

 
 15. člen 

Predstavniki moštev morajo vsaj do 30 minut pred začetkom prvenstvene tekme predložiti delegatu tekme 
športne izkaznice nastopajočih igralcev ter izpolnjen in podpisan seznam ekipe na predpisanem obrazcu. 
Hkrati mora predstavnik ekipe priložiti športne izkaznice igralcev, ki nimajo pravice nastopa zaradi 
disciplinskih kazni in prepovedi nastopa zaradi kvote rumenih kartonov. 



V primeru kršitve določb iz 12., 13., 14. člena in prvega odstavka tega člena mora delegat o razlogih za kršitev 
neposredno po končani tekmi obvesti  predstavnika gostiteljev, da bo v “Poročilo delegata o tekmi” navedel 
pomanjkljivosti. 

16. člen 
Igralec, ki pred začetkom tekme ne predloži športne izkaznice, na tekmi ne more nastopiti. Takega igralca 
delegat tekme ne sme vpisati na zapisnik o tekmi. 
 

 17. člen 
V času igranja tekme smejo biti v ograjenem delu igrišča poleg igralcev, sodnikov in delegata na obeh klopeh 
za rezervne igralce še : 

- sedem rezervnih igralcev v športnih dresih preko katerih morajo obvezno imeti markirne majice  oz. 
drugi primerni športni opremi.  

-  pet uradnih oseb (trener, pomočnik trenerja, predstavnik ekipe, zdravnik in maser), ki morajo 
obvezno nositi priponke z nazivom funkcije, ki jo opravljajo na tekmi.  

 
Navzočnost navedenih oseb v ograjenem delu igrišča preverja delegat srečanja. 
 

18. člen 
Tekmovalni organ lahko sprejme podrobnejša navodila o organizaciji tekme in redu na igrišču, ki jih objavlja 
v na spletni strani MNZ Ptuj v zavihku »Predpisi« in jih morajo ekipe upoštevati kot določila teh Propozicij. 
 
III. PRAVICA NASTOPA IGRALCEV 

 19. člen 
Na prvenstvenih tekmovanjih, katerih organizacija se ureja s temi Propozicijami, smejo nastopati igralci, ki 
izpolnjujejo splošna določila tekmovalnega pravilnika NZS. 
 
Na tekmi lahko nastopijo igralci, ki so pred začetkom tekme vpisani v zapisnik, imajo pravico nastopa in  
katerih identiteto ugotovi delegat pred začetkom tekme na podlagi športne izkaznice.  
 
Če se pri ugotavljanju istovetnosti (primerjava s fotografijo) pojavi sum glede identitete igralca, lahko zahteva 
delegat oz. sodnik (kjer ni službenih delegatov) osebno izkaznico, potni list ali drugo javno listino, v kateri je 
fotografija igralca. Če se tudi na ta način identiteta igralca ne more zanesljivo ugotoviti, igralec na  prvenstveni 
tekmi  ne sme nastopiti. 
Izjemoma se identiteta igralca ugotavlja kasneje, vendar pa najpozneje 15 minut po končani tekmi, za tistega 
igralca, ki do začetka tekme še ni prispel na igrišče. Ugotavljanje identitete igralca po končani tekmi mora biti 
zapisniško potrjeno. 

 20. člen 
Vodstva sodelujočih moštev v posameznem rangu tekmovanja, ki se ureja s temi Propozicijami, so pred 
začetkom tekmovalne sezone dolžna preveriti, da imajo ob prijavi za vsako moštvo pravilno registriranih 
najmanj 15 igralcev za kategorije od članov do mlajših  dečkov  in najmanj 10 igralcev za kategorije cicibani 
U-11 in U-9. in ali ti igralci izpolnjujejo določila tekmovalnega pravilnika glede pravice nastopanja in po 
potrebi zahtevati popravo ali uskladitev podatkov, oz. drugo v zvezi z njihovo registracijo in pravico 
nastopanja. 
 
Na prvenstvenih in pokalnih  tekmah  v  kategorije člani lahko ekipa prijavi (med 18 igralci) 2 (dva) igralca, ki 
nimata slovenskega državljanstva, oziroma državljanstva držav EU. V kategoriji od mladine do kategorije 
kadeti lahko ekipa prijavi (med 18 igralci) 1 (enega) igralca, ki nima slovenskega državljanstva, oziroma 
državljanstva držav EU. 
 
Na prvenstveni tekmi kategoriji st. dečki, ml. dečki, starejši cicibani U-11 in mlajši cicibani U-9 lahko ekipa  za 
tekmo prijavi 3 (tri) igralce, ki nimajo slovenskega državljanstva, oziroma državljanstva držav EU. 
 
Evidenco o pravici nastopanja igralcev (npr. zaradi izrečenih disciplinskih ukrepov, prejetih javnih opominov 
na tekmah, suspenzov in drugo) so vodstva sodelujočih moštev dolžna voditi sama. 



 
21. člen 

1. Igralec ali uradna oseba, ki je bila na tekmi izključena (rdeči karton) ali opomnjena (rumeni karton), mora 
biti navedena v zapisniku o tekmi. 
2. Izključeni igralec ali uradna oseba ima pravico v 24 urah  po  končani tekmi dostaviti organizatorju 
tekmovanja svojo izjavo o disciplinskemu prekršku. 
3. Če je igralec ali uradna oseba izključena zaradi dveh opominov, je kaznovana le za izključitev. 

 
a.) Igralci 
Igralec v istem prvenstvenem tekmovanju po skupaj prejetih štirih /4/, sedmih /7/, devetih /9/, desetih /10/, 
enajstih /11/, dvanajstih /12/ itd. javnih opominih /rumenih kartonih/, prestaja kazen prepovedi igranja ene 
tekme na prvi naslednji prvenstveni tekmi. 
 V primeru izključitve igralca  zaradi dveh javnih opominov, se javna opomina ne sankcionirata oz. 
evidentirata. 
 
Igralec, ki prestaja kazen prepovedi igranja določenega števila tekem in še kazen ene tekme zaradi 
določenega skupnega števila javnih opominov iz prvega odstavka, najprej prestaja kazen prepovedi igranja 
določenega števila, kazen ene tekme iz prvega odstavka pa po prestani kazni prepovedi igranja določenega 
števila tekem. 
 
V krogu, ko igralec prestaja kazen iz prvega odstavka tega člena, prestaja to kazen v tisti kategoriji, kjer je 
kazen prejel, v tem krogu, ko prestaja kazen, pa ne sme igrati tekem za nobeno  drugo ekipo.  
V primeru ko pa prestaja disciplinsko kazen zraven prepovedi nastopa,  ne sme opravljati nobene druge 
funkcije na  tekmah za nobeno  ekipo. 
 
Prejeti kartoni za posameznega igralca se vodijo ločeno za vsako kategorijo posebej.  
 
V kolikor se tekma na kateri bi igralec odslužil kazen iz kakršnega koli razloga ne odigra, igralec ne odsluži 
kazni, ne glede  na registracijo tekme po uradni dolžnosti. 
 
b. Uradne osebe 
- Kazen prepovedi dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora uradna oseba prestaja 
na vseh prvenstvenih tekmah MNZ tekmovanj, 
- Uradna  oseba v  istem  prvenstvenem tekmovanju  po  skupaj  prejetih dveh (2), štirih (4) in  zatem  po  
vsakem  nadaljnjem  opominu,  prestaja  kazen  prepovedi dostopa  do  garderob  in uradnega tehničnega 
prostora na prvi naslednji prvenstveni ali pokalni tekmi istega prvenstvenega ali pokalnega tekmovanja. 
- Izključena uradna  oseba začne prestajati kazen na prvi naslednji tekmi, ki izpolnjuje pogoje iz prvega 
odstavka tega člena.  
Po prestani kazni uradna oseba pridobi pravico dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora z 
igralnim dnem naslednjega kroga. 
 
-Uradna  oseba,  ki  prestaja  kazen  prepovedi dostopa  do  garderob  in  uradnega tehničnega prostora na 
določenem številu tekem   in   tudi  kazen   ene  tekme  zaradi določenega  skupnega števila opominov iz 
drugega odstavka tega člena, najprej prestaja kazen  prepovedi dostopa do  garderob in uradnega tehničnega 
prostora na določenem številu tekem,  kazen  ene  tekme  iz  drugega odstavka tega člena pa po prestani 
kazni na določenem številu tekem. 
 

22. člen 
a. Igralec ne more istega dne nastopiti na dveh ali več tekmah, razen, če se vse tekme igrajo v isti kategoriji  
in  s skrajšanim igralnim časom. 
 
b. Klubi, lahko imajo od kategorije  starejših dečkov navzdol v tekmovanju v ligah MNZ Ptuj  "A" in "B" ekipe. 
V tem primeru  se v Registi tvori  virtualna ekipa B. Klub pa mora v to  ekipo B v Registi  prijaviti igralce, ki 
bodo nastopali za ekipo B.  Med prvenstvom  je prehod igralcev  med ekipama mogoč samo iz ekipe B v ekipo 



A. V primeru  ko igralec  iz seznama ekipe B nastopi za ekipo A izgubi pravico nastopa za ekipo B do konca pol 
sezone. 
 
c. Klubi, ki imajo v kategoriji od članov do kadetov ekipo  »B« v tekmovanju v ligah MNZ Ptuj  in eno ekipo 
iste kategorije  v tekmovanju v ligah NZS, lahko igralci  v enem tekmovalnem  krogu (vikendu)  nastopijo samo 
za eno ekipo (primer: v kolikor nastopi  na članski tekmi v 3. SNL-V v ligah NZS, nima pravice nastopa v tem 
vikendu za člansko ekipo  v ligah MNZ Ptuj). Kot nastop se šteje, če je igralec dejansko vstopil v igro. 
 
Zapisano v alineji c. ne velja za selekcijo U-15, kjer lahko igralci znotraj enega tekmovalnega kroga (vikenda)  
igrajo za  ekipo v ligah NZS in ekipo v ligi MNZ Ptuj, pod pogojem da  je izpolnjena prva alineja tega člena. 
 
Kršitve  zgoraj zapisanega se kaznujejo v skladu s tekmovalnim ter disciplinskim pravilnikom NZS in 
Propozicijami MNZ Ptuj!  
 

23. člen 
Za tekmo lahko posamezen klub prijavi največ 18 igralcev. Igralci se pred tekmo vpišejo na zapisnik z navedbo 
številk, ki jih imajo na majicah.  Številke na dresih morajo biti v skladu s Pravili Nogometne igre. Tekmo lahko 
pričnejo le igralci, ki so v zapisnik vpisani v prvih enajst (11) vrstic.  

Če kateri izmed prvih enajstih igralcev, vpisanih v zapisnik, iz kateregakoli razloga ne more začeti tekme, ga 
lahko nadomesti eden izmed rezervnih igralcev v zapisniku. To bo ustrezno zmanjšalo število rezervnih 
igralcev. Nadomeščeni igralec ne more biti rezervni igralec.  

Če kateri izmed rezervnih igralcev, vpisanih v zapisnik, iz kateregakoli razloga ne more nastopiti, ga ne more 
nadomestiti nihče, kar pomeni, da se bo ustrezno zmanjšalo število rezervnih igralcev.  

Če vratar (ali rezervni vratar), vpisan v zapisnik, iz kateregakoli razloga ne more nastopiti, ga lahko do začetka 
tekme nadomesti drug vratar, ki predhodno ni bil vpisan v zapisnik. 

Pred zamenjavo igralca mora delegat  (oz. sodnik, če ni službenega delegata), prejeti pisno potrdilo, iz 
katerega je razvidno, kateri igralec bo zamenjan in kateri rezervni igralec ga bo zamenjal. 
 
Na prvenstvenih  in pokalnih tekmah v članskih ligah MNZ Ptuj  sme posamezna ekipa med igro zamenjati  
največ 5 igralcev, v kategoriji mladina, kadeti in starejši dečki, je dovoljeno 7 menjav. Kot zamenjave smejo 
nastopiti samo igralci, ki so pred začetkom tekme vpisani v zapisnik v zadnjih sedmih (7) vrsticah. 
 

24. člen 
Proti igralcu, športnemu delavcu ali moštvu, ki prekrši določbe tekmovalnega pravilnika in teh Propozicij 
glede pravice nastopa, se uporabljajo disciplinske in tekmovalne sankcije. 
 
V kolikor se na tekmi s strani navijačev ne glede ali gre za  organizirano skupino ali posameznike  pojavi 
nešportno obnašanje v smislu žaljenja igralcev  obeh ekip, uradnih oseb na tekmi ali športnih organizacij   se 
proti klubu disciplinsko ukrepa. Za nešportna obnašanja v gosteh je za svoje navijače odgovorna gostujoča 
ekipa.  

 
25. člen 

a.) Na tekmah najmlajših cicibanov U-7 lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od  6 (šest) let in 
so  rojeni po 01.09.2015. 
b.) Na tekmah mlajših cicibanov U-9 lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od  7 (sedem) let in 
so  rojeni po 01.01.2014. 
Cicibanu, ki še ni dopolnil 7 let, sodnik ne dovoli nastopiti. 
c.) Na tekmah starejših cicibanov U-11 lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 8 (osem) let in  
rojeni po 01.01.2012. V kolikor v ligi starejših cicibanov nastopajo tudi igralke imajo pravico nastopa če 
so rojene po 1.1.2010 in ne mlajše od 8 let. 
Cicibanu, ki še ni dopolnil 8 let, sodnik ne dovoli nastopiti. 



d.) Na tekmah mlajših dečkov lahko nastopijo igralci, ki  niso  mlajši od 10 (deset) let in  so rojeni po 
01.01.2010. V kolikor v ligi ml. dečki nastopajo tudi  igralke imajo pravico nastopa če so rojene po 1.1 2008 in 
ne mlajše od 10 let. 
d.) Na tekmah starejših dečkov lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 12 (dvanajst) let in so 
rojeni po 01.01.2008. V kolikor v ligi  st. dečki nastopijo igralke imajo pravico nastopa če so  rojene po 1.1 
2006 in ne mlajše od 12 let. 
Starejšemu dečku, ki še ni dopolnil 12 let, sodnik ne dovoli nastopiti. 
e.) Na tekmah kadetov lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 13 let in so rojeni po 01.01.2006. 
Kadetu, ki še ni dopolnil 13 let, sodnik ne dovoli nastopiti. 
f.) Na tekmah mladincev lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 15 let in so rojeni po 
01.01.2004. 
S posebnim zdravniškim mnenjem za nastopanje v mladinski kategoriji, ki mora biti vpisano v informacijskem 
sistemu, oziroma priloženo pisno dokazilo k športni izkaznici,  lahko na tekmah mladincev nastopajo tudi 
igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 14 let. 
 
g.) Na tekmah članov lahko nastopijo igralci, ki na dan igranja tekme niso mlajši od 17 let. 
S posebnim zdravniškim mnenjem za nastopanje v članski kategoriji, ki mora biti vpisano v informacijskem 
sistemu, oziroma priloženo pisno dokazilo k športni izkaznici, lahko na tekmah članov nastopajo tudi igralci, 
ki na dan tekme niso mlajši od 16 let. 
 

26. člen 
Sodniki, kateri so igralci, trenerji ali funkcionarji v klubih in obratno, kar velja za celo tekmovalno sezono ne 
morejo soditi prvenstvenih tekem v tistih ligah, v katerih nastopa njegova ekipa. Enako velja za delegate. V 
koliko sodnik oz. delegat krši ta člen se preda v obravnavo disciplinskemu sodniku MNZ Ptuj. Kazen za zgoraj 
naveden prekršek je enoletna prepoved opravljanja vseh funkcij v nogometu.  
 
 
IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI DELEGATOV 
 

27. člen 
Za vsako prvenstveno tekmo odredi tekmovalni organ delegata tekme, ki je predstavnik organizatorja 
tekmovanja in ima funkcijo glavnega nadzornika tekme s pravicami in  obveznostmi, ki jih ima po  
tekmovalnem pravilniku NZS. Delegat je dolžan prispeti na tekmo najmanj 45 minut pred začetkom tekme. 
V primeru, da na tekmo ni odrejenega službujočega delegata, mora dolžnost delegata opraviti delegirani 
glavni sodnik. 
V kolikor na tekmo iz neupravičenih razlogov ne prispe odrejen službeni delegat ga disciplinski organ 
sankcionira z najmanj  6 (šestimi ) meseci prepovedi opravljanja funkcije delegata. 
 
Na tekmah, na katere ni delegiran  uradni delegat s strani vodstva tekmovanja,  opravlja vlogo delegata glavni 
sodnik, ki je dolžan komplet dokumentacijo s tekme  posredovati  Vodstvu tekmovanja v roku, ki ga predpiše 
Vodstvo tekmovanja. 
 
V kolikor delegat/ sodnik ugotovi določeno nepravilnost, ki se je zgodila pred med in po tekmi in  jo bo  prijavil 
Vodstvu tekmovanja mora o tem  obvezno obvestiti  predstavnika ekipe kršitelja. 
 
V. OPRAVLJANJE SODNIŠKIH DOLŽNOSTI 

28. člen 
Za vse prvenstvene tekme odreja sodniške trojke organ za delegiranje sodnikov. Prvenstvene tekme v 
tekmovanjih, ki se urejajo s temi Propozicijami, lahko sodijo samo sodniki, ki so na listah za sojenje tekem teh 
lig, kakor tudi sodniki, ki so na listah višje ravni tekmovanja. Navedena določila ne veljajo za primere, ki jih 
ureja 30. člen tekmovalnega pravilnika. 
Sodniki morajo prispeti na tekmah v članskih, mladinskih in kadetskih ligah, ter ligi st. dečki najmanj 45 minut 
pred pričetkom srečanja, v ostalih ligah pa najmanj 30 minut pred pričetkom srečanja. 
 



Liste sodnikov potrdi IO MNZ Ptuj s posebnim sklepom. 
 

29. člen 
Če na tekmo ne pride noben izmed določenih sodnikov, se ekipi lahko dogovorita, da bo tekmo vodil kdo 
izmed prisotnih sodnikov. Dogovor mora biti pred začetkom tekme pismeno potrjen, podpisati pa ga morata 
predstavnika moštev. Če dogovora moštev ni, odloči delegat, kdo od prisotnih sodnikov bo vodil tekmo. 
V kolikor na tekmo starejših dečkov, mlajših dečkov ali cicibanov ne pride odrejeni sodnik, se kluba 
sporazumeta, kateri od trenerjev bo sodil tekmo. Tekma se mora obvezno odigrati. 
 
VI. TRENERJI 

30. člen 
Trenersko dolžnost lahko opravljajo: 
- na tekmah »Super lige«, I. razreda   in II razreda  trenerji z veljavno licenco “B” ali višjo, 
- na tekmah  mladincev, kadetov, starejših in mlajših dečkov ter cicibanov trenerji z veljavno licenco "C" ali 

višjo. 
 
- Vsi trenerji morajo biti pri DNT prijavljeni za opravljanje funkcije trenerja v posameznem klubu.  Hkrati 
morajo imeti urejeno licenco za tekoče tekmovalno leto v informacijskem sistemu Regista, da jih klubi lahko 
dodajo med nabor trenerjev svojih ekip.  Da ima trener  izpolnjene vse  pogoji za vodenje ekip je razvidno iz 
Zapisnika tako, da se ob njegovem nazivu  imenu in priimku izpiše številka in rang  licence, ki ima potrjeno.    
- DNT pred pričetkom prvenstva pripravi seznam trenerjev in  klubov v katerih delujejo. Vsako spremembo 
oz. zamenjavo trenerja je klub dolžan takoj, oziroma še pred prvo tekmo, ki jo vodi novi trener javiti  Vodstvu 
tekmovanja. 
- Ekipa, ki zamenja trenerja med tekmovalnim letom ima možnost, da dotično ekipo 30 dni vodi trener z eno 
stopnjo nižjo licenco kot je predpisano za posamezno tekmovanje. 
- Trener med prvenstvom ne more voditi izmenično  ekip v dveh ali več klubih. Takšno ravnanje se šteje kot 
hud prekršek in se disciplinsko kaznuje, tako klub kot  trenerja. 

 
31. člen 

Uradne osebe se morajo zadrževati v tehničnem prostoru in morajo sedeti. Le ena oseba hkrati ima pravico 
dajati taktična navodila igralcem in se mora praviloma  po danih navodilih vrniti na svoje mesto. 
 
VII. PRITOŽBENI POSTOPEK 

 32. člen 
Prvostopni in drugostopni organ morata o vloženi pritožbi v nujnih primerih, kadar to zahteva regularnost 
prvenstva namesto v roku 15 dni, odločiti najkasneje v roku 8 dni. 
Roki iz prejšnjega odstavka tega člena ne veljajo za primere, ko je odločitev o pritožbi odvisna od predhodne 
odločitve drugega organa. 
 

 33. člen 
Pritožbeno takso v višini 80 EUR je potrebno vplačati z virmanskim nalogom ali po splošni položnici na 
transakcijski račun Medobčinske nogometne zveze Ptuj: štev. 6100 0000 7493 306. Kopija potrdila o plačilu 
mora biti priložena k pritožbi. 
 
Pritožbena taksa mora biti vplačana v roku, ki velja za vložitev pritožbe. 
 

 34. člen 
Pritožniku se vplačana taksa vrne v celoti ali delno v primeru ugodne rešitve pritožbe in v odvisnosti od uspeha 
pritožnika v pritožbenem postopku. 
 
 
 
 
 



VIII. UGOTAVLJANJE UVRSTITVE 
 

35. člen 
Vrstni red ekip na lestvicah v tekmovanjih, ki jih urejajo te Propozicije se ugotavlja in določa skladno določbam 
VIII. poglavja (členi 49-52) tekmovalnega pravilnika NZS.  
 
Klubi katerih ekipe nastopajo v ligah MNZ Ptuj z ekipama A in B lahko nastopajo  pod določenimi pogoji. Pogoj 
nastopa igralcev za ekipo »A in B« je opisan v čl. 22 teh Propozicij. 
 
V kolikor  (druga) ekipa v članskem 1. razredu osvoji prvo mesto se ji dovoli napredovati v višji rang 
tekmovanje  v kolikor v njem ne nastopa že ena njihova ekipa.  
 
V kolikor ekipa pri mlajših selekcijah opisana v čl. 22/c  osvoji prvo mesto v svoji skupini v ligah MNZ Ptuj ne 
more igrati tekme za prvaka kategorije in posledično sodelovati v zaključnih bojih za prvaka Slovenije oz v 
kvalifikacijah za uvrstitev v višji rang tekmovanja  v tej  kategoriji. V vseh ligah kjer nastopajo  ekipe opisane 
v čl. 22/c se za igranje  tekem za prvaka in  uvrstitev v kvalifikacije  izdela lestvica, ki ne vključuje rezultatov 
»B« ekip, ki tekmujejo v ligah MNZ Ptuj. 
 

36. člen 
Moštvo, ki v «Super ligi«  članov osvoji prvo mesto, postane prvak MNZ Ptuj, ter si pridobi pravico sodelovanja 
v kvalifikacijah  v 3. SNL-Vzhod.  V kolikor se prvak ne odloči za sodelovanje v kvalifikacijah, si pridobi to 
pravico   prva naslednja  uvrščena ekipa, ki izkaže  interes po napredovanju. 
 

37. člen 
Moštvo, ki v I. razredu članov osvoji prvo mesto, si pridobi pravico nastopa v naslednjem tekmovalnem letu 
v  »Super ligi«  MNZ Ptuj. V kolikor se prvak ne odloči za napredovanje, si pridobi to pravico   prva naslednja  
uvrščena ekipa, vendar največ do 4 uvrščene ekipe. 
 
Moštvo, ki v II. razredu članov osvoji prvo mesto, si pridobi pravico nastopa v naslednjem tekmovalnem letu 
v I. razredu MNZ Ptuj.  V kolikor se prvak ne odloči za napredovanje, si pridobi to pravico   prva naslednja  
uvrščena ekipa, vendar največ do 4 uvrščene ekipe. 

 
 38. člen 

Moštvo, ki osvoji prvo mesto v mladinski ligi postane prvak MNZ Ptuj. Pridobi si pravico do sodelovanja v 
kvalifikacijah za popolnitev 2. SML. 

39. člen 
 
Moštvo, ki osvoji prvo mesto v kadetski ligi postane prvak MNZ Ptuj. Pridobi si pravico do sodelovanja v 
kvalifikacijah za popolnitev 2.SKL/U15. Dodatni pogoj je, da mora imeti v tekmovanju v tekočem TL 2022/23 
tudi ekipo U-15. 

 
40. člen 

Moštvo, ki osvoji prvo mesto v 1. razredu MNZ Ptuj  v ligi starejših dečkov postane prvak MNZ Ptuj. V drugem 
razredu prvouvrščeni ekipi Vzhoda in Zahoda  odigrata dve tekmi za prvaka 2. razreda MNZ Ptuj. 
 

41. člen 
Moštvo, ki osvoji prvo mesto v 1. razredu mlajših dečkov postane prvak MNZ Ptuj. V drugem razredu 
prvouvrščeni ekipi Vzhoda in Zahoda  odigrata dve tekmi za prvaka 2. razreda MNZ Ptuj. 
 
 
 
 
 
 



IX. TEKMOVANJE MOŠTEV V NASLEDNJI SEZONI 
 

 42. člen 
1.)  Po končanem tekmovalnem letu  2022/2023 neposredno izpade iz »Super lige« zadnje uvrščena ekipa.  
 
V naslednjem tekmovalnem letu tvorijo Super ligo 
- Iz 3. SNL-Vzhod izpadli klubi s področja MNZ Ptuj  
- Prvak super lige iz TL 2022/23 v kolikor se ne odloči za napredovanje  v 3. SNL-V. 
- Prvak 1. Razreda v TL 2022/23 
- Toliko moštev »Super lige« iz minule sezone, da  bo liga štela ustrezno število moštev, kot bo določil IO 

MNZ Ptuj 
 
2.) Po končanem tekmovalnem letu  2022/2023 neposredno  izpade iz I. razreda  zadnje uvrščena ekipa.  
 
V naslednjem tekmovalnem letu tvorijo  I. razred članov: 
- iz »Super lige«  izpadli klubi  
- prvak I. razreda članov iz TL 2022/23  v kolikor se ne odloči za nastopanje v  »Super ligi« 
- prvak II. razreda člani iz TL 2022/23. 
- toliko moštev I. razreda članov prejšnje sezone, da  bo liga štela ustrezno število moštev, kot bo določil 

IO MNZ Ptuj. 
 

V naslednjem tekmovalnem letu tvorijo   II. razred člani: 
- iz I. razreda članov izpadli klub (oz. klubi), 
- vsi klubi II. razreda iz predhodne sezone 
- novo prijavljeni klubi, v kolikor izpolnjujejo pogoje, ki jih predpiše IO MNZ Ptuj. 

 
43. člen 

Do predpisanega roka s strani vodstva tekmovanja  2. SML in 2. SKL /U15, so pristojni organi MNZ dolžni 
prijaviti vodstvu moštva za nastop in predložiti vsa zahtevana dokazila, kar ugotavlja IO NZS. Termini za 
odigravanje kvalifikacijskih srečanj se določijo s tekmovalnim koledarjem NZS za pomladansko sezono 
tekočega tekmovalnega leta. 
 
  
X. PRIZNANJA ZA DOSEŽENE USPEHE IN FAIR PLAY 
 

 44. člen 
Prvaki lig od veteranov, članov do ml. dečkov  prejmejo za prvo mesto pokal v trajno last.  
V kategoriji Starejši in Mlajši dečki prejmejo prvi uvrščene ekipi  še medalje  
V kategoriji starejši cicibani U-11 in mlajši cicibani U-9 prejmejo vsi igralci ob koncu lige simbolično priznanje 
organizatorja tekmovanja.  
 
Igralci, ki dosežejo na prvenstvenih tekmah  »Super lige«,  I. razreda, II. razreda, mladincev, kadetov, starejših 
dečkov in ligi veteranov  v tekmovalnem letu največ zadetkov, prejmejo pokal v trajno last. 

 
 45. člen 

Prve tri najbolj disciplinirane ekipe v tekmovanjih članskih lig, mladinske in kadetske lige prejmejo kot 
nagrado za fair play  nogometne žoge po naslednjem ključu: 1. ekipa – 4 žoge, 2. ekipa – 3. žoge in 3. ekipa – 
2 žogi. 
 
Kriterije za ugotavljanje najbolj discipliniranih ekip določita tekmovalni in disciplinski organ MNZ Ptuj, potrdi 
pa IO MNZ Ptuj. 
 
 
 



 
XI. FINANČNA DOLOČILA 

46. člen 
Klubi morajo za svoja moštva poravnati stroške za vodenje tekmovanja v pavšalnem znesku za vsako pol 
sezono, ki ga odredi IO MNZ Ptuj.  
 
IO MNZ Ptuj lahko klube oprosti plačila tekmovalnih stroškov, če za kritje takšnih stroškov v letnem proračunu 
predvidi prihodke iz drugih virov. 

 
47. člen 

Klubi morajo stroške sodnikom in delegatom izplačati po končani tekmi ali v roku  7 dni na TRR račun sodnika 
in delegata v skladu z veljavno finančno zakonodajo.   
 

48. člen 
Rok vplačila/nakazila vseh finančnih obveznosti po teh Propozicijah odredi IO MNZ. Moštvo, ki v odrejenem 
roku ne poravna obveznosti, odgovarja v smislu določil DP NZS. 

 
 

49. člen 
Izvršni odbor MNZ Ptuj za vsako tekmovalno sezono s sklepom določi višino nadomestil za delegate ter 
sodnike. 
 
XII. DISCIPLINSKE KAZNI 

50.člen 
 
Disciplinske kazni za prekrške ekip so sledeče: 
 ne prihod na tekmo; 100 EUR, razen pri cicibanih U-11, U-9 in U-7 kjer je kazen 50 EUR 
 manj kot 11 igralcev začne prvenstveno srečanje; prvič opomin, drugič 20 EUR, vsaka naslednja ponovitev 

se kazen poveča za 20 EUR 
 nastop brez prisotnosti trenerja na tekmi; prvič opomin, drugič 20 EUR, vsaka naslednja ponovitev se 

kazen poveča za 20 EUR 
 pet javnih opominov igralcem in uradnim osebam na eni tekmi; 20 EUR , vsak naslednji 5 EUR 
 nastop igralca ali ekipe pod kaznijo; 80 EUR, vsaka ponovitev se kazen poveča za  40 EUR 
 slaba organizacija tekme ali povzročanje neredov najmanj 20 EUR, 
 vsaka uporaba pirotehničnih sredstev in sredstev, ki ustvarjajo pok  najmanj 20 EUR, 
 nešprotno vedenje gledalcev ali skupine gledalcev prvič opomin, drugič 20 EUR, vsaka naslednja 

ponovitev se kazen poveča za 20 EUR 
 Nepošiljanje zapisnikov v  skladu z navodili Vodstva tekmovanja (člani, mladina, kadeti, st. Dečki in Ml. 

dečki) je kazen 30 EUR 
 nastop igralca pod drugim imenom;  150 EUR, 
 Vsak prejeti javni opomin ali izključitev v ligi od kategorij člani  do kadeti se sankcionira;  s 0,50 EUR. 
 prekinitev tekme;  zaradi nezadostnega števila igralcev na igrišču 80 EUR , ostali razlogi za prekinitev 160 

EUR 
 Odstop ekipe od tekmovanja  med tekmovalnim letom; 500 EUR 
 Neprihod na tekmo ekipe v veteranski ligi 100 EUR (vključeni stroški sodnika) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

51. člen 
Proti klubu, za katerega se ugotovi, da ne izpolnjuje določb po aktih NZS in MNZ Ptuj, se disciplinsko ukrepa. 

 
52. člen 

V kolikor organi MNZ Ptuj spremenijo tekmovalni sistem z začetkom veljavnosti v naslednjem tekmovalnem 
letu, se določila teh Propozicij o načinu tekmovanja v naslednjem tekmovalnem letu uskladijo s sklepi organov  
MNZ Ptuj. 

 
53. člen 

Za vse, kar ni predvideno s temi Propozicijami, veljajo ustrezna določila tekmovalnega  in disciplinskega 
pravilnika NZS ter drugi predpisi in določbe, ki jih sprejme ali izda MNZ Ptuj. 
 
 

54. člen 
a.) Klubi, katerih člani nastopajo v »Super ligi«, so obvezni imeti v tekmovalnem letu  2022/23  dve (2) mlajši 
selekciji in sicer: mladino, kadete, st. dečke ali ml. dečke,  drugo selekcijo pa ena izmed ostalih od mladine do 
cicibanov U-9. 
b.) Klubi, katerih člani nastopajo v I. razredu, so obvezni imeti v tekmovalnem letu  2022/2023 vsaj dve (2) 
mlajši selekciji  od mladine do cicibanov U-9. 
c.) Klubi, katerih članske ekipe nastopajo v II. razredu, morajo v TL 2022/2023 obvezno imeti vsaj eno (1)  
mlajšo selekcijo. 
 
Kot izpolnjen pogoj v prvem in drugem odstavku  tega člena  » dve mlajši selekciji« se štejejo selekcije v  dveh 
različnih kategorijah.  
 
Dva ali več klubov, ki se na področju mladih nogometašev, združijo v »nogometno šolo«, v tekmovanje pod 
okriljem MNZ Ptuj, lahko prijavijo »skupne ekipe« po naslednjem pravilu: 
- število prijavljenih »skupnih ekip« za posamezen klub pri mlajših selekcijah mora ustrezati pogoju iz prejšnjih 
odstavkov. 
- »skupne ekipe« klubov nogometne šole morajo biti zastopane v vseh starostnih kategorijah, ki jih za 
tekmovalno sezono razpiše MNZ Ptuj. 
 
Izraz »nogometna šola« pomeni naslednje: 

- »Nogometna šola«, ki združuje dva ali več klubov, mora imeti ustrezno pravno podlago (status). 
- »Nogometna šola« mora v tekmovalni sezoni delovati z vsemi mlajšimi starostnimi kategorijami, od 

U7 do U19. 
- »Nogometna šola« mora imeti potrjen mladinski razvojni program, ki mora opredeljevati 

organizacijo, strokovno usposobljenost trenerjev, razpoložljivo infrastrukturo, finančna sredstva, 
strokovne programe dela, medicinsko podporo in veljavnost programa najmanj štiri leta. 

 
55. člen 

Če moštvo članov v istem tekmovalnem letu dvakrat neopravičeno ne odigra prvenstvene tekme se šteje, da 
je odstopilo od tekmovanja.   Posledično   v naslednji tekmovalni sezoni 

-  se moštvo iz »Super lige« avtomatično  preseli v I. razred,  
-  se moštvo iz I. razreda avtomatično  preseli v II. razred,  
- se moštvo iz II. Razreda v naslednjem TL ne more prijavit v  tekmovanje 

 
V primeru, da članska ekipa  bodisi v Super ligi, 1 ali 2. razredu  odstopi od tekmovanja v tekočem  
tekmovalnem letu, začne naslednje tekmovalno leto v najnižjem rangu tekmovanja. 
 
Če moštvo mladincev, kadetov, starejših dečkov, mlajših dečkov in cicibanov U-11 in U-9  v istem 
tekmovalnem letu trikrat neopravičeno ne odigra prvenstvene tekme se šteje, da je odstopilo od tekmovanja. 



 
Če katera koli  ekipa med tekmovalnim letom odpove sodelovanje v ligi se najvišje rangirana ekipa tega kluba  
v  ligah MNZ Ptuj sankcionira z odvzemom  6 točk. Za začetek tekmovalnega leta se šteje sedmi dan, od dneva 
ko  IO MNZ Ptuj sprejme Propozicije za tekmovanje.  

 
Posledice iz 2. odstavka tega člena nosi tudi člansko moštvo in če klub več ne izpolnjuje določil  iz čl. 53 teh 
Propozicij, moštvo članov nadaljuje tekmovanje pogojno izven konkurence do konca tekmovalnega leta. V 
naslednji sezoni se moštvo iz  »super lige« in I. razreda avtomatsko preseli v nižji rang tekmovanja, medtem, 
ko moštvo iz II. razreda  v naslednji tekmovalni sezoni  ne more nastopiti z člansko ekipo v ligah MNZ Ptuj. 
 

56. člen 
Moštva vseh kategorij, ki so kriva za prekinitev prvenstvene tekme, neopravičeno ne odigrajo prvenstvene 
tekme in nastopajo z igralci, ki nimajo pravice nastopa na posamezni tekmi, se poleg tekmovalnih sankcij  
kaznujejo z odvzemom najmanj 1 točke. Ekipa se ob tretji ponovitvi prekrška nastopa z igralcem pod drugim 
imenom  izključi iz tekmovanja. 
 

57. člen 
Ekipa, ki ne prispe na tekmo je dolžna poravnati stroške sodnikov/delegata, ne glede na to ali je v vlogi  
domače ali gostujoče ekipe. Stroške sodnikov/delegata je klub dolžan poravnati skupaj z denarno kaznijo za 
neprihod na tekmo. Vodstvo tekmovanja poskrbi, da sodniki prejmejo nadomestilo z ne odigrane tekme. 
Sodniki/delegat so dolžni v tem primeru obračunski list dostaviti vodstvu tekmovanja. 
 

58. člen 
FAIR PLAY PRIZNANJA 
Na podlagi 46. člena Propozicij MNZ Ptuj razpisujemo tekmovanje članov, mladincev in kadetov za fair play. 
Organizator želi, da bi tekmovanje potekalo v vseh ligah v pravem športnem duhu in da posamezniki, oz. 
ekipe v želji za zmago ne bi iskale nedovoljenih poti za dosego svojih ciljev. 
Moštvo, ki bo najbolj disciplinirano, točno, vestno itd., skratka, ki bo med tekmovanjem dobilo najmanj 
negativnih točk postane zmagovalec tekmovanja fair play.  
Točkovanje  po pravilniku NZS. 
 
Te Propozicije je sprejel IO MNZ Ptuj na svoji redni seji dne 07.07.2022  in  pričnejo veljati  z  25.07.2022! 
  
 

Izvršni odbor MNZ Ptuj  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOZICIJE TEKMOVANJE MLAJŠIH DEČKOV V TL 2022/2023 
 

1. člen 
V TL 2022/23 imajo pravico nastopa igralci rojeni po 1.1.2010 in igralci, ki na dan tekme ne smejo biti mlajši 
kot 10 let. V kolikor v ligi ml. dečki nastopajo tudi  igralke imajo pravico nastopa če so rojene po 1.1 2008 in 
ne mlajše od 10 let.  

2. člen 
Tekme se igrajo na nogometnem igrišču med obema šestnajstmetrskima prostoroma, s tem, da se skrajša 
dolžina kazenskega prostora na trinajst (13) metrov. Igrišče je lahko začrtano ali pa kako drugače označeno 
(klobučki). 
Velikost nogometnih vrat je 5 x 2 m. Organizator tekme je dolžan poskrbeti za varno namestitev nogometnih 
vrat. 
V prilogi Propozicij je skica z vsemi potrebnimi dimenzijami. 
 

3. člen 
Število prijavljenih igralcev ekipe  za vsako tekmo je največ 16 igralcev, igra se  8+1 (8 igralcev v polju in 
vratar). 
 

4. člen 
Igralni čas tekme 2 x 30 minut. 
 

5. člen 
Vse tekme se igrajo z žogo št. 5 
 

6. člen 
Igralcem je dovoljeno igrati v nogometnih čevljih s plastičnimi ali gumijastimi podplati. 
Igralci iste ekipe morajo biti enotno oblečeni (izjema je le vratar). 
 

7. člen 
Tekmo sodi en sodnik, ki tehnično opravlja tudi vlogo delegata. 
 

8. člen 
Pred začetkom in ob koncu vsake tekme se morajo igralci obeh moštev pozdraviti in rokovati na sredini 
igrišča, trenerja in sodnika pa ob igrišču. 
 

9. člen 
Na tekmah lahko nastopijo le registrirani igralci z veljavno športno izkaznico, ki ustreza identiteti igralca. 
Identiteta se ugotavlja v smislu 19. člena Propozicij za TL 2022/2023. 
 

10. člen 
Tekme se igrajo po pravilih nogometne igre in Fair play-a. Moštvo mora imeti na igrišču ob pričetku srečanja 
devet igralcev. V kolikor ostane na igrišču z manj kot sedmimi igralci,  se tekma prekine. 
 

11. člen 
Rezervni igralci morajo ves čas sedeti na klopi za rezervne igralce. Menjave igralcev so brez omejitev in se 
vršijo na sredini igrišča ob prekinitvi igre z najavo sodniku. Najprej mora zapustiti igrišče igralec, ki odhaja iz 
igrišča, nato lahko vstopi nov igralec v igro. 
 

12. člen 
Udarec od vrat se izvaja z nogo s poljubno izbranega mesta znotraj kazenskega prostora. 
Pri udarcu od vrat žoga ne sme preiti sredine igrišča po zraku. Pri kršitvi tega pravila sodnik dosodi indirektni 
udarec na kraju, kjer je žoga preletela sredinsko črto.  Udarec iz kota se izvaja na stičišču  
prečne črte in kazenskega prostora (skrajšani kot). Vmetavanje iz out-a se izvaja z roko v skladu s Pravili 
nogometne igre.  Kazenski strel se izvaja iz razdalje 9 m od vrat. 



Pravilo nedovoljenega položaja se upošteva. 
 

13. člen 
Vsako moštvo dobi za zmago tri točke, za neodločen rezultat pa 1 točko. Osvojene točke moštva se 
seštevajo in se tako vodijo v skupnem seštevku točkovanja.  
 

14. člen 
Poleg Pravil nogometne igre in zgoraj navedenih določil, se skladno upoštevajo tudi vsi ostali pravilniki in 
predpisi NZS. 
 
SKICA IGRALNE POVRŠINE V IGRI 9 : 9 

 
 
 



 
PROPOZICIJE TEKMOVANJA MLAJŠIH CICIBANOV  U-9 IN STAREJŠIH CICIBANOV  

 U-11 V TL 2022/2023 
 

1. člen 
Pravico nastopa za mlajše cicibane U-9 imajo igralci  rojeni po 1.1.2014 in ne mlajši kot 7 let.  
Pravico nastopa za starejše cicibane U-11 imajo igralci rojeni po 1.1.2012 in ne mlajši kot 8 let. 
Igralci v selekcijah  U-11 in U-9 morajo biti obvezno registrirani. Igralcu, ki ne izpolnjuje pogojev iz zgornjih 
alinej sodnik ne dovoli nastopiti.  

 
2. člen 

Pri  mlajših cicibanih U-9 se igra na igrišču velikosti 45 m dolžine in 35m širine (+/- 2m). 
 Pri starejših cicibanih U-11 se igra na igrišču velikosti 52 m dolžine in 35 m širine (+/- 2m). Igrišče mora biti 
začrtano ali pa kako drugače označeno (stožci). Velikost nogometnih vrat je 5 x 2 metra. Slikovni prikaz na 
koncu teh propozicij. 
 

3. člen 
Število prijavljenih igralcev je največ 16, igra pa se s 6+1 igralci. V igro morajo vstopiti vsi prijavljeni igralci. 
Menjave so ob prekinitvi igre brez omejitev. 
 

4. člen 
Igralni čas pri cicibanih U-11  in  U-9  je 2 x 25 minut s 5 minutnim odmorom. Vsaka ekipa ima na tekmi 
možnost do enega »odmora« v trajanju dveh minut. »Odmor« najavi trener  sodniku, le ta  dovoli koriščenje 
»odmora« ob prvi prekinitvi igre. 
 

5. člen 
Tekme se igrajo z žogo št. 4.  Igralcem je dovoljeno igrati v športnih copatih ali v nogometnih čevljih z 
gumijastimi podplati. 
 

6. člen 
Tekme U-11 sodi 1 sodnik. Stroške sodnika  poravna domačin – organizator tekme. 
Tekme v kategoriji cicibani U-9 si igralci  sodijo sami.  Morebitne sporne odločitve pri igri rešujeta oba trenerja 
skupaj. Domači trener,  da znak za začetek igre in za konec polčasa oz. tekme!  
Predstavnik domačih oz. trener domače ekipe je po tekmi dolžan preko SMS sporočila na   štev. 041 678 557 
sporočiti, da je  tekma bila odigrana in morebitne posebnosti!!!! 
 

7. člen 
V igri ni nedovoljenega položaja, aout se izvaja z roko, oddaljenost od žoge ob prekinitvi pa je 5 metrov. Ostala 
pravila veljajo enako kot pri velikem nogometu. 
 

8. člen 
Tekmovanje starejših cicibanov  U-11 poteka v štirih ligah z največ 8 moštvi. Lige so razdeljene na Vzhod, 
Center 1, Center 2 in Zahod.   
Tekmovanje mlajših cicibanov  U-9 poteka v štirih  ligah z največ 8 moštvi. Lige so razdeljene na Vzhod, Center 
1, Center 2 in Zahod.    
 
V kategoriji cicibani U-11 in U-9 se ne evidentirajo rezultati in ne vodijo lestvice.  
 

9. člen 
Tekmovanje vodi tekmovalni organ MNZ Ptuj. V kategoriji cicibani U-11  sodnik po končani tekmi posreduje 
Vodstvu tekmovanja informacijo ali se je tekma odigrala. 

 
10. člen 

Ostala določila veljajo po Propozicijah MNZ Ptuj za veliki nogomet. 



 
Grafični prikaz  igrišč za selekciji U11 in U-9. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOZICIJE TEKMOVANJA V VETERANSKI LIGI  V TL2022/2023 
 

1. člen 

 
V duhu  organiziranega  rekreativnega druženja manj mladih nogometašev, katerega temeljni poudarek je 
prijateljstvo, navezovanje novih stikov med nogometnimi društvi in posamezniki, se organizira  liga  veteranov 
(v nadaljevanju Liga). S temi Propozicijami je vsak udeleženec zavezan k prostovoljnemu izpolnjevanju 
navedenih določil  in  ravnanju ter obnašanju v  skladu s temeljnimi smotri in nameni  organizacije - Lige 
veteranov. Čeprav je sistem Lige odprt in je interes  vključitev čim več rekreativnih nogometašev pa se lahko, 
v skladu z določili teh Propozicij, posameznikom ali ekipi odreče možnost sodelovanja v Ligi. 
 

2. člen 
 

Na osnovi prijav se formirajo dve skupine: 
➢ Dve skupini (Vzhod in Zahod),  ki se imenuje  Liga 35 
➢ Ena skupina, ki se imenuje Liga 40 

 
Igralni dnevi  v  Ligi veteranov  so izključno  četrtek in petek.  
 

3. člen 

• V skupini veterani 35 Zahod  (8 ekip) se  tekmovanje odvija po dvokrožnem sistemu tekmovanja, 

• V skupini veterani 35 Vzhod (9 ekip) se tekmovanje odvija po enokrožnem sistemu tekmovanja. Po 
koncu enokrožnega sistema tekmovanja (odigranih 9. krogov) se ekipe glede na uvrstitev razdelijo v 
dve skupini liga za prvaka (ekipe od prvega do petega mesta)  in liga za obstanek (ekipe od šestega 
do devetega mesta) in odigrajo med seboj še enokrožni sistem. Ekipe s seboj prenesejo vse osvojene 
točke po odigranem enokrožnem sistemu.  

• Na koncu  rednega dela tekmovanja  prvo uvrščeni ekipi iz Vzhoda in Zahoda  odigrata tekmo za 
prvaka.  

• Kategorija Veterani 40 šteje  do največ 8 ekip in tekmuje po dvokrožnem sistemu tekmovanja. 
 

4. člen 
Pravico do nastopa v Ligi imajo igralci,  

❖ V ligi veterani 35 imajo pravico nastopa igralci, ki so na dan tekme  napolnili 35 let starosti  
Na seznam  prijavljenih igralcev pa so v jesenskem delu tekmovanja lahko prijavljeni igralci rojeni 
pred 31.12.1987, v spomladanskem delu tekmovanja pa rojeni pred 30.06.1988. Vsi ti imajo pravico 
nastopa na tekmi ko dopolnijo 35 let!!! 
V ligi veterani 40   imajo pravico nastopa veterani, ki so na dan tekme napolnili  40 let starosti. Na 
seznam  prijavljenih igralcev pa so v jesenskem delu tekmovanja lahko prijavljeni igralci rojeni pred 

31.12.1982, v spomladanskem delu tekmovanja pa rojeni pred 30.06.1983. Vsi ti imajo pravico 
nastopa na tekmi ko dopolnijo 40 let!!! 
 

5. člen 
Pred pričetkom Lige je dolžan predstavnik ekipe vodstvu tekmovanja predložiti seznam igralcev z točnimi 
rojstnimi podatki, ki bo nastopala v ligi v potrditev. Za ekipo lahko v igralni sezoni nastopijo le tisti igralci, ki 
so navedeni  na seznamu in izpolnjujejo kriterij  iz 4. člena teh Propozicij.  Ob seznamu lahko predstavnik 
nasprotne ekipe preko sodnika zahteva tudi identifikacijo  igralca, za katerega meni, da ne izpolnjuje pogoje 
za nastop v Ligi. Vsi igralci so dolžni imeti s seboj  na vsako tekmo veljavni osebni dokument s sliko, s katerim 
se na zahtevo sodnika identificirajo. 
V času med jesenskim  in spomladanskim delom Lige lahko igralci prestopijo iz ene v drugo ekipo. 
Natančnejše  roke prestopa določi vodstvo tekmovanja. Igralec mora v določenem roku posredovati svoji 
ekipi pismeno izjavo, v kateri izrazi željo po prestopu v drugo ekipo. 
 
 



6. člen 
Ekipa, ki  nastopa kot domačin, je dolžna pripraviti urejeno in označeno igrišče, ki ustreza standardom in 
merilom za igranje nogometa.  
Sodnika delegira ustrezen organ pri MNZ Ptuj. 
 
Ekipi sta dolžna predati seznam  z igralci za tekmo najkasneje 30 minut pred srečanjem, da se pravočasno 
sestavi Zapisnik o tekmi. Zapisnik o tekmi je dolžan izpolniti predstavnik gostiteljev. 
 
Pred pričetkom tekme sta predstavnika ekip dolžna sestaviti zapisnik, list 1  in po tekmi list 2. V njem morajo 
biti navedeni igralci, ki imajo pravico nastopati za ekipo in ki na tekmi tudi nastopajo. Vsaka ekipa lahko prijavi 
20 igralcev, upoštevaje starostno omejitev iz 4. člena. 
 
 Dopustno je dopolniti zapisnik z igralcem, ki je na tekmo prispel po njenem začetku o čemer  mora biti 
obveščen predstavnik nasprotne ekipe. 
Po končani tekmi sta predstavnika ekip in sodnik  dolžni zapisnik list 1 in 2 istočasno podpisati. V kolikor želi 
katera od ekip vložiti pritožbo je to dolžna storiti neposredno po tekmi, tako, da s to namero seznani sodnika, 
ki to vpiše v zapisnik o tekmi  in po potrebi izvede potrebne ukrepe (identifikacija igralcev). Potem,  ko 
predstavnika ekip in sodnik zapisnik podpišejo, ni možna nikakršna pritožba več. 
Zapisnik mora  sodnik najkasneje v 24 urah  po odigrani tekmi dostaviti na MNZ  Ptuj. Sodnik je dolžan čim 
prej  po odigrani tekmi  Vodstvu tekmovanja  sporočiti  rezultat  tekme.  
 

7. člen 
Čas tekme je 2 x 35 minut. Sodnik lahko tekmo, glede na prekinitev in druge ovire, ustrezno podaljša. 
Število menjav na tekmi je neomejeno, možne so menjave na vseh igralnih mestih. 
 
Če  ekipa na tekmo ne prispe v 15 minutah po uradnem pričetku tekme, se tekma registrira z rezultatom 3:0 
za moštvo, ki je na tekmo pristopilo. Ekipa ki ne prispe na prv. tekmo se denarno kaznuje v skladu s 50. čl. 
Propozicij za tekmovanje v ligah MNZ Ptuj za TL 2022/2023. 
 V primeru ne prihoda  obeh ekip se tekma šteje za ne odigrano, brez možnosti ponovnega odigravanja. 
Tekma se odigra, če ekipa pristopi vsaj z devetimi igralci. Z manj igralci tekme ni dopustno pričeti. Če ekipa 
med tekmo ostane na igrišču z manj kot sedmimi igralci se tekma prekine. 
Če ekipa v eni sezoni dvakrat neopravičeno ne odigra tekme, naredi incident (prekinitev tekme) ali trikrat 
ponovi prekršek  nastopa z igralci, ki nimajo pravice nastopa se izključi iz Lige, vsi njeni rezultati pa črtajo.  V 
tem primeru se ekipa v naslednjih dveh tekmovalnih sezonah ne more prijaviti  v tekmovanje. 
 

8.člen 

 
Ostala določila veljajo po splošnih Propozicijah MNZ Ptuj za TL  2022/23  ter tekmovalnem in disciplinskem  
pravilniku NZS. 

 

 

 


