
  
 
 
Datum: 27.07.2020 
 
Zadeva : Sklepi IO MNZ Murska Sobota, 28. seja z dne 27.07.2020 
 
 
Sklep št. 28/1: 
Potrdijo se lige MNZ Murska Sobota  za TL 2020/21. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet in potrjen. 
 
 
Sklep št. 28/2: 
V TL 2020/21 se spremenijo in dopolnijo propozicije v členih 3., 6., 18., 26 in 32., 
ki se nanašajo na sestavo članskih lig MNZ Murska Sobota. V TL 2020/21 se 
formira samo 1. MNL- ČLANI, ki jo sestavlja 14 klubov.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet in potrjen. 
 
 
Sklep št. 28/3: 
Klub, ki z ČLANSKO ekipo iz neopravičenih razlogov ne pride na tekmo, se 
kaznuje:  

- Prvi neprihod, denarna kazen 300,00 € 
- Drugi neprihod, denarna kazen 600,00 € 

 
Tretji neopravičeni prihod na tekmo se ekipo izključi iz tekmovanja. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet in potrjen. 
 
Sklep št. 28/4: 
Klub, ki z MLADINSKO ekipo iz neopravičenih razlogov ne pride na tekmo, se 
kaznuje:  

- Prvi neprihod, denarna kazen 150,00 € 
- Drugi neprihod, denarna kazen 300,00 € 

 
Tretji neopravičeni prihod na tekmo se ekipo izključi iz tekmovanja. 
 
Za ostale mlajše kategorije se uporablja DP NZS. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet in potrjen. 
 
Sklep št. 28/5: 
Klub, ki z ČLANSKO in MLADINSKO ekipo iz neopravičenih razlogov ne pride 
na tekmo več kot 2x, se izključi iz tekmovanja in se ga lahko vključi ponovno v 
tekmovanje po preteku 1(enega) tekmovalnega leta.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet in potrjen. 
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Sklep št. 28/6: 
Imenujejo se organi vodenja tekmovanja za TL 2020/21 in sicer: 
 

- Vodja tekmovanja: Danilo KACIJAN 
- Disciplinski sodnik: Danijel ŽALIK 
- Referent za registracije: Damjan ANŽELJ 
- Referent za delegiranje sodnikov: Borut ANŽELJ 
- Administrativni referent za vsa tekmovanja: Danijel ŽALIK 

 
Sklep je bil soglasno sprejet in potrjen. 
 
Sklep št. 28/7: 
Tekmovalna in sodniško-delegatska nadomestila ostajajo nespremenjena-
enaka na TL 2020/21. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet in potrjen. 
 
Sklep št. 28/8: 
Vsi klubi so dolžni sodniško-delegatska nadomestila poravnati v roku 15 
(petnajst) dni po odigrani tekmi. V primeru, da klubi tega ne izvršijo, se jim v 
naslednjih krogih sodniki in delegati ne delegirajo. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet in potrjen. 
 
 
 
 
 
        Predsednik IO MNZ M. Sobota: 
              Danilo Kacijan, l. r. 
 


