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Štev. dokumenta : 001/2022/23- VT  Ptuj, 31.08.2022 
 

Z A P I S N I K 
 
001/2022-23 obravnave Vodje tekmovanja  Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v 
sredo 31.08.2022  in na kateri je sprejel in izdal naslednji 
 

S K L E P  
 

Prvenstvene in pokalne  tekme odigrane v času  od 23.8.2022 do 30.08.2022 

 
 
Sklep 01/2022-2023:  

Vse prvenstvene  MNZ Ptuj odigrane v času od 23.8.2022 do 30.08.2022 se registrirajo z 
doseženim rezultatom razen prekinjene tekme 1. krog 1. razred Pragersko : Tržec. 
Vse tekme pred kroga pokala pivovarna Union  odigrane v času od 23.8.2022 do 
30.08.2022 se registrirajo z doseženim rezultatom razen tekme 1. krog Slovenja Vas : 
Apače.  
  
Sklep 02/2022-2023:  

Tekma pred kroga Pokala pivovarna Union  se po  čl. 53. TP NZS registrira z rezultatom 0:3 
za ekipo Apače, zaradi neprihoda ekipe NK  Slovenja vas na tekmo.  
 

Sklep 03/2022-2023:  

V 45 minuti prekinjena tekma 1.kroga 1. razred Pragersko : Tržec  zaradi višje sile (močno 
deževje, poplavljeno igrišče) se preostanek tekme  od 45 minute naprej ponovno delegira v 
sredo 7.9.2022 ob 17.30 uri. 
 
 
PRAVNI POUK: 

Proti izrečenim sklepom Vodje tekmovanja je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema zapisnika 
obravnave Vodje tekmovanja. 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. 

 

 
 

     Vodja tekmovanja  MNZ Ptuj: 
  Janko TURK, l. r. 
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