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Datum, 13.07.2021 
 
- VSEM KLUBOM 
- MDNS M. SOBOTA 
- DNT M. SOBOTA 
- ZVEZA KLUBOV MALEGA NOGOMETA M.SOBOTA 
- MEDIJEM 
 

                                      V A B I L O 
 

Na podlagi 22. čl. PRAVIL MNZ M. Sobota sklicujem, SKUPŠČINO KLUBOV MNZ M. 
Sobota, ki bo izvedena: 
 

V PONEDELJEK, 06. 09. 2021 ob 19.00 uri 
 
V PROSTORIH MURSKE REPUBLIKE HOTELA ZVEZDA, TRG ZMAGE 8, 9000 
MURSKA SOBOTA 
 
 
DNEVNI RED: 1.  Ugotovitev navzočnosti 
                                2.  Izvolitev organov skupščine  

3.  Pregled zapisnika zadnje seje skupščine 
4.  Poročila:      -   predsednika IO MNZ M. Sobota 

- referenta tekmovanj  
- disciplinskega sodnika 
- poročilo MDNS M. Sobota 
- poročilo DNT M. Sobota 
- finančno poročilo 

5. Poročilo nadzornega odbora 
6. Razprava po poročilih 
7. Program dela in finančni plan za leto 2021 
8. Dopolnitev in uskladitev PRAVIL MNZ MURSKA SOBOTA 

 
 
 

Predsednik IO MNZ M. Sobota: 
 
       Danilo Kacijan, l. r. 

 
Gradivo za skupščino bo članicam posredovano naknadno! 

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA 
MURSKA SOBOTA, Slovenska  25, p.p. 33 
9000 MURSKA SOBOTA  
www.mnzveza-ms.si  e-mail: info@mnzveza-ms.si 
 
tel: 02/530 00 40,  fax: 02/530 00 41 ,  GSM: 041 732  790 
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Z A P I S N I K 
 

 

SKUPŠČINE klubov Medobčinske nogometne zveze Murska Sobota, ki je bila dne 26. 5. 
2020 ob 18.00 uri v VELIKI SEJNI DVORANI MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA, 
Kardoševa ulica 2, Murska Sobota. 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev navzočnosti 
2. Izvolitev organov skupščine 
3. Pregled zapisnika zadnje seje skupščine 
4. Poročila 

- predsednika IO MNZ M. Sobota 
- referenta tekmovanj 
- disciplinskega sodnika 
- poročilo MDNS M. Sobota 
- poročilo DNT M. Sobota 
- finančno poročilo 

5. Poročilo nadzornega odbora 
6. Razprava o poročilih 
7. Program dela in finančni plan za leto 2019 
8. Izredne omilitve kazni 
 
 
 

K tč. 1 
 

Ugotovitev navzočnosti 
 

Predsednik IO MNZ Murska Sobota, g. Danilo KACIJAN, je prisotne predstavnike klubov in 
ostale navzoče nagovoril in pozdravil. Nadalje je g. Danilo KACIJAN pojasnil, da je bila 
Skupščina klubov MNZ Murska Sobota preložena zaradi epidemije nalezljive bolezni SARS-
CoV-2 (COVID-19).  
 
Na podlagi zbranih pooblastil prisotnih predstavnikov klubov je bilo ugotovljeno, da je na 
skupščini prisotnih 18 predstavnikov klubov in predstavnika MDNS Murska Sobota ter DNT 
Murska Sobota (skupaj torej 20 članov MNZ Murska Sobota). Nadalje je bilo ugotovljeno, da 
je skupščina na podlagi prvega odstavka 24. člena Pravil MNZ Murska Sobota sklepčna. 
 
Predsednik IO MNZ Murska Sobota, g. Danilo KACIJAN, je predlagal spremembo dnevnega 
reda, in sicer da se briše osma točka predlaganega dnevnega reda (Izredne omilitve kazni). 
 
Predlagana sprememba dnevnega reda in dnevni red sta bila soglasno potrjena. 
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K tč. 2 
 

Izvolitev organov skupščine 
 

V organe skupščine klubov se izvolijo: 
- Danilo KACIJAN – predsednik delovnega predsedstva 
- Alen BALAŽIC – član delovnega predsedstva 
- Ivan TKALEC – član delovnega predsedstva 

 
Verifikacijska komisija: Tadej APATIČ in Danijel ŽALIK 
 
Overovatelja zapisnika: Boštjan SENICA in Dušan MAGDIČ 
 
Zapisnikar: Sašo NORČIČ 
 
Vsi organi skupščine klubov so bili sprejeti in potrjeni soglasno. 
 
 

K tč. 3 
 

Pregled zapisnika zadnje seje skupščine 
 

Predsednik delovnega predsedstva, g. Danilo KACIJAN je povedal, da je bila zadnja seja 
skupščine dne 22. 3. 2019. Zapisnik zadnje seje je bil skupaj z vabilom predhodno 
posredovan vsem klubom. Nadalje je predsednik delovnega predsedstva, g. Danilo KACIJAN 
podal obširni povzetek zapisnika zadnje  skupščine klubov. 
 
Zapisnik zadnje seje skupščine je bil sprejet in potrjen soglasno.  
 
 

K tč. 4, tč. 5, in tč. 6 
 

Poročila 
 

Predsednik delovnega predsedstva, g. Danilo KACIJAN je v nadaljevanju predlagal, da se 
zaradi vsebinske povezanosti združijo 4., 5. in 6. točka dnevnega reda, s čimer so se prisotni 
predstavniki klubov in predstavnika MDNS Murska Sobota ter DNT Murska Sobota strinjali. 
Obenem je vse prisotne seznanil, da je bilo delovno gradivo za skupščino z vsemi poročili 
poslano v obravnavo vsem klubom. 
 
Poročila: 

- predsednika IO MNZ M. Sobota, 
- referenta tekmovanj, 
- disciplinskega sodnika, 
- poročilo MDNS M. Sobota, 
- poročilo DNT M. Sobota, 
- finančno poročilo, 
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- poročilo nadzornega odbora. 
 
Vsa zgoraj omenjena poročila so bila skupaj z vabilom za skupščino klubov poslana vsem 
klubom v obravnavo tako, da na sami skupščini ni bilo posebnih razlag poročil. Omenjena 
poročila so sestavni del tega zapisnika.  
 
Povzetek oziroma razlago poročil je podal predsednik IO MNZ Murska Sobota, g. Danilo 
KACIJAN. Povedal je, da so vsa tekmovanja pod okriljem MNZ Murska Sobota potekala 
uspešno, vendar so bile zaznavne manjše težave. V tekmovanju 1. MNL – člani se pojavljajo 
manjše težave pri izvedbi tekem in težave z nedisciplino na nekaterih tekmah. V tekmovanju 
1. MNL – mladinci so bile posamezne težave. Posamezne ekipe niso odigrale vseh tekem 
oziroma  so velikokrat nastopile v nepopolnih postavah. Prav tako je bilo nekaj tekem 
odigrano brez trenerjev z ustrezno licenco. 
 
Skupni zmagovalec mladinske in kadetske lige je v tekmovalnem letu 2018/2019 postala 
ekipa ND Beltinci, ki si je s tem pridobila pravico nastopa v kvalifikacijah za 2. SML / SKL – 
vzhod. V kategoriji U – 15 je prvo mesto v tekmovalnem letu 2018/2019 osvojila ekipa ND 
Beltinci. 
 
V mlajših kategorijah je v letu 2019 prihajalo  do precejšnjih težav pri odigravanju tekem, 
deloma zaradi objektivnih razlogov, deloma pa tudi zaradi neresnosti posameznih klubov. 
Največ težav je prihajalo pri klubih, ki nastopajo v tekmovanjih NZS in so v skladu z 
licenčnimi kriteriji dolžni nastopati z določenim številom igralcev in ekip v mlajših kategorijah. 
 
MNZ Murska Sobota je v letu 2019 aktivno pomagala klubom pri izvedbi določenih turnirjev 
mlajših kategorij, prispevala je s sofinanciranjem sodniških stroškov, uporabe telovadnic, 
zagotovila je diplome in nagrade udeležencem turnirjev.  Nadalje je predsednik IO MNZ 
Murska Sobota, g. Danilo KACIJAN povedal, da se bomo morali soočiti z dejstvom, da je 
delo z najmlajšimi vedno bolj zahtevno, da je čedalje manj rojstev in vse več dejavnosti, ki 
poskušajo privabiti otroke. 
 
V Center MNZ Murska Sobota so bili v letu 2019 povabljeni vsi zainteresirani igralci in trenerji 
ter pri tem klubi niso nosili nobenih obveznosti. Vse obveznosti v zvezi s Centrom MNZ 
Murska Sobota je nosila MNZ Murska Sobota. Center MNZ Murska Sobota je v letu 2019 
deloval na igrišču ŠNK Bakovci in na Mestnem stadionu v Murski Soboti.  
 
V okviru programa NOGOMET ZA VSE – GRASSROOTS PROGRAM, je MNZ Murska 
Sobota sodelovala z vrtci in osnovnimi šolami, ki so pokazali interes za sodelovanje. V okviru 
tega programa se je v telovadnici OŠ Puconci organiziralo tekmovanje RIN U – 7 , U – 9 in U 
– 11. Na tekmovanju je sodelovalo preko 460 udeležencev. Posebna pohvala gre 
koordinatorju MNZ in vsem sodelavcem. 
 
V letu 2019 je bil organiziran seminar za delegate. Delegati pišejo zapisnik sami in so 
posledično odgovorni za sestavo zapisnika in pošiljanje zapisnika v sistemu PROGRAMA 
REGISTA. SISTEM REGISTA se je uporabljal v vseh ligah MNZ Murska Sobota, razen pri 
mlajših kategorijah. Nadalje delegati morajo dokumentacijo s tekme dostaviti na sedež MNZ 
Murska Sobota.  
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G. Danilo KACIJAN je prav tako pohvalil ŽNK Pomurje Beltinci, ki je tudi v letu 2019 
vrhunsko nastopala v vseh kategorijah in osvajala najvišja mesta. Veliko igralk omenjenega 
kluba je nastopalo v raznih reprezentancah NZS in delo omenjenega kluba je lahko zgled 
skoraj vsem klubom v Sloveniji. V Bratoncih je bil uspešno izveden zaključni turnir mlajših 
kategorij U – 7, U – 9  in U – 11. Zaključnega turnirja se je udeležilo 545 igralk in igralcev. 
  
V mesecu juliju 2019 je bil na igrišču NK Čarda uspešno izveden poletni nogometni tabor za 
mlajše kategorije, katerega se je udeležilo 138 udeležencev in je bil za vse udeležence 
brezplačen. Na taboru je bila izvedena akcija ZNAČKA NOGOMETAŠA NK ČARDA.   
   
Nadalje je g. Danilo KACIJAN pohvalil dobro sodelovanje s klubi, MDNS Murska Sobota in 
DNT Murska Sobota.  
 
Vse aktivnosti v zvezi z obveščanjem so tudi v letu 2019 potekale preko lastne spletne strani, 
ki ima dnevno čez 1200 ogledov in se število ogledov stalno povečuje. 
 
Za delovanje MNZ Murska Sobota je v letu 2019 največji delež prispevala NZS. Precejšnji 
delež sredstev je MNZ Murska Sobota pridobila z izvedbo reprezentančnih turnirjev in tekem. 
Poleg tega so sredstva za delovanje MNZ Murska Sobota bila zagotovljena z vodenjem 
ostalih tekmovanj in veteranske lige malega nogometa. Prav tako so del sredstev v letu 2019 
prispevali klubi, ki tekmujejo v ligah MNZ Murska Sobota.  
 
V letu 2019 se je IO MNZ Murska Sobota sestal na 6 rednih sejah in 1 problemski seji na 
katerih so se reševale zadeve v zvezi z delovanjem MNZ Murska Sobota. Člani IO MNZ 
Murska Sobota so tudi aktivno sodelovali in se seznanjali s tekočimi zadevami na NZS. 
 
G. Danilo KACIJAN se je zahvalil komisijam, sodniški in trenerski organizaciji za kvalitetno 
opravljeno delo. Predsednik se je zahvalil tudi vsem, ki so kakorkoli  pripomogli k razvoju 
nogometa in urejenosti tekmovanj pod okriljem MNZ Murska Sobota.  
 
Predsednik IO MNZ Murska Sobota, g. Danilo KACIJAN, je na kratko povzel tudi poročila 
referenta tekmovanj, disciplinskega sodnika, MDNS Murska Sobota in DNT Murska Sobota 
 
Poročilo nadzornega odbora je podal, predsednik nadzornega odbora, g. Janez LIPIČ. 
Predsednik nadzornega odbora MNZ Murska Sobota pozna delo MNZ Murska Sobota in se 
redno udeležuje sej IO MNZ Murska Sobota. Delo MNZ Murska Sobota je bilo v letu 2019 
pozitivno, transparentno, v skladu s sprejetimi pravili in skladno s sprejetim Finančnim 
načrtom. Odhodki MNZ Murska Sobota imajo podlago v ustrezni dokumentaciji. Nadalje je 
predsednik povedal še, da je MNZ Murska Sobota odpisala del obveznosti klubov do MNZ 
Murska Sobota v letih 2014 – 2016. 
 
Vsa poročila so bila sprejeta oziroma potrjena soglasno. 
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K tč. 7 

 
Program dela in finančni plan za leto 2020 

 
Program dela in finančni plan za leto 2020 so klubi prejeli skupaj z gradivom za skupščino po 
pošti. Predsednik IO MNZ Murska Sobota, g. Danilo KACIJAN je prisotne na kratko seznanil 
z vsebino programa dela in finančnim planom za leto 2020. MNZ Murska Sobota v letu 2020 
predvideva dobrih 63.000 EUR prihodkov in slabih 61.000 odhodkov.   
 
Predsednik IO MNZ Murska Sobota, g. Danilo KACIJAN, je povedal, da se bosta Program 
dela za leto 2020  in Finančni program za leto 2020 zaradi pojava epidemije nalezljive 
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) ustrezno korigirala. 
 
Predsednik IO MNZ Murska Sobota, g. Danilo KACIJAN, je povedal še, da so tekmovanja 
pod okriljem MNZ Murska Sobota za tekmovalno leto 2019/2020 zaključena. Prav tako 
zaradi pojava epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) še ni jasno kdaj se bo 
začelo tekmovalno leto 2020/2021. V letu 2020 bo MNZ Murska Sobota praznovala 60 – 
letnico in bo v ta namen organizirana slovesnost. Obstaja pa možnost, da se bo zaradi 
pojava epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) slovesnost izvedla v letu 2021. 
 
Predsednik IO MNZ Murska Sobota, g. Danilo KACIJAN, je dodal, da bo meseca decembra 
2020 volilna skupščina v organe MNZ Murska Sobota. 
 
Predstavnik ŠD NK Križevci, g. Štefan KOZIC, je povedal, da je potrebno čimprej, najpozneje 
pa do konca junija 2020, sestaviti lige in se opredeliti kdaj se bo začelo tekmovalno leto 
2020/2021. Nadalje se ni strinjal z odpisom dolgov določenim klubov, saj se na ta način 
klubi, ki nastopajo v tekmovanjih MNZ Murska Sobota obravnavajo neenakopravno.  
 
Predsednik IO MNZ Murska Sobota, g. Danilo KACIJAN, je povedal, da bo IO NZS v petek, 
29. 5. 2020 določil sistem tekmovanj mlajših kategorij v tekmovalnem letu 2020/2021. 
Nadalje se je strinjal, da mora biti do konca junija 2020 biti znan sistem tekmovanj članskih 
ekip v tekmovalnem letu 2020/2021. Prav tako je dodal, da se v prihodnje obveznosti klubov 
do MNZ Murska Sobota ne bodo več odpisovale in da so bile odpisane obveznosti, ki so 
bodisi neizterljive bodisi so zastarale. 
 
Predstavnik NK Tišina, g. Primož BANFI, je povedal, da bi vsi klubi, ki tekmujejo pod okriljem 
MNZ Murska Sobota morali stroške tekmovanja vnaprej (2 – 3 obrokih) založiti MNZ Murska 
Sobota, ki bi nato poravnala sodniško – delegatske stroške. 
 
Predsednik IO MNZ Murska Sobota, g. Danilo KACIJAN, je povedal, da bo zgoraj omenjen 
predlog obravnaval IO MNZ Murska Sobota. 
 
Program dela in finančni plan za leto 2020 sta bila sprejeta oziroma potrjena soglasno. 
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Razno 
 

Predsednik IO MNZ Murska Sobota, g. Danilo KACIJAN, je povedal, da se vse informacije 
sprotno objavljajo na spletni strani MNZ Murska Sobota. Prav tako je apeliral na prisotne 
predstavnike klubov, da pri izvedbi tekem v tekmovalnem letu 2020/2021 upoštevajo 
navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 
 
Predsednik MDNS Murska Sobota, g. Božidar CRNKOVIČ, je povedal, da MDNS klubom do 
nadaljnjega ne more zagotavljati sojenja morebitnih prijateljskih tekem. MDNS bo lahko 
zagotavljala sojenje tekem šele ko bo dobila ustrezna navodila glede varovanja zdravja 
zaradi pojava epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).  
 
Skupščina klubov se je končala istega dne ob 19.00 uri. 
 
 
 
Zapisnikar:    Overovatelja:  Predsednik del. predsedstva: 
Sašo NORČIČ   Boštjan SENICA    Danilo KACIJAN 
 
 
     Dušan MAGDIČ 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 
1. vsa poročila 

 



POROČILO PREDSEDNIKA O DELU MNZ M. SOBOTA ZA LETO 2020 
 
Tekmovanja so bila v letu 2020 specifična in so se morala obvezno prilagajat 
razmeram v zvezi COVID-19.  
 
V vseh ligah, ki so potekala vezana na razmere COVID-19 se po končanem 
tekmovanju ni razglasilo zmagovalcev.  
 
V TL 2020/21 je bila formirana Pomurska nogometna liga, katero sestavljajo klubi 
MNZ Murska Sobota in MNZ Lendava. V omenjeni ligi prav tako ni bil razglašen 
zmagovalec.  
 
Prav tako niso bili razglašeni zmagovalci za vse ostale mlajše kategorije MNZ 
Murska Sobota.  
 
Izvedeno tudi ni bilo pokalno tekmovanje MNZ M. Sobota, ki pa se je izvedlo samo v 
jesenskem delu do 4. kroga, na kar je bilo tekmovanje zaradi razmer COVID-19 
prekinjeno. Tako ni bilo pokalnega zmagovalca v članski in mladinski kategoriji. 
 
Tudi ostale mlajše kategorije so odigravale turnirje in tekme v zelo omejenem številu 
in tudi niso bile končane in niso bili razglašeni zmagovalci.  
 
Centri MNZ, U-12 in U-13 so imeli treninge v centrih ( Murska Sobota, Gornja 
Radgona, Bakovci, Radenci). Tudi centri so se izvajali v skladu in možnostjo 
upoštevanja razmer COVID-19.  
 
V veteranski ligi MNZ M. Sobota nastopa 12 ekip in tudi v tej ligi ni bilo dokončano 
tekmovanje in bil razglašen zmagovalec. 
 
Vsled razmer COVID-19, tudi ni bila izvedena prireditev ob 60-letnici delovanja in 
obstoja MNZ Murska Sobota.  
 
Prav tako ni bila izvedena v letu 2020 redna volilna skupščina, katera je bila zaradi 
razmer COVID-19 izvedena šele v juniju 2021.  
 
V letu 2020 smo v celoti prenovili spletno stran MNZ Murska Sobota. 
 
DNŠ Mura je postala pokalni zmagovalec na nivoju NZS in si s tem pridobila pravico 
nastopanja na tekmah mednarodnega tekmovanja, kjer je tudi zelo uspešno 
nastopala. Ob tej priliki vsem igralcem, strokovnemu vodstvu in klubu iskreno 
čestitamo. 
 
ŽNK Nona Pomurje  Beltinci so v letu 2020 ponovno postale državne prvakinje in si s 
tem pridobile pravico nastopanja na tekmah mednarodnega tekmovanja, kjer so tudi 
zelo uspešno nastopale. Ob tej priliki vsem igralkam, strokovnemu vodstvu in klubu 
iskreno čestitamo. 
 
V poletnih mesecih je bilo izvedenih nekaj nogometnih taborov ( Martjanci, Murska 
Sobota, Veržej). Pri tem smo pomagali v okviru svojih možnosti ( žoge, medalje). 
 
Sodelovanje s sodniško organizacijo je potekalo dobro, korektno in profesionalno. Še 
naprej si moramo prizadevati, da v sodniške vrste pridobimo nove kandidate za 
sodnike, predvsem iz vrst igralcev, ki so končali aktivno igranje nogometa.  



 
Z DNT M. Sobota (trenerji) je sodelovanje v letu 2020 potekalo brez večjih težav in 
na korekten način. Nudili smo jim  določeno logistično pomoč pri njihovem delovanju 
(objave novic na naši spletni strani). DNT se trudi za izboljšanje stanja pri 
izobraževanju trenerjev, kar je potrebno za vodenje vedno zahtevnejših ekip.  
 
Aktivno smo se vključevali pri reševanju problematike, ki se je pojavljala pri 
posameznih klubih in njim tudi nudili pomoč za odpravo posameznih težav. Veliko je 
bilo izdanih pisnih dokumentov za posamezne klube in njihove igralke in igralce pri 
nadaljnjem šolanju.  
 
Klubi, ki tekmujejo v ligah  MNZ M. Sobota, prispevajo za delovanje zveze določen 
delež k finančnem proračunu zveze. Večji delež je prispevala NZS s sofinanciranjem 
izvajanja programov delovanja naše zveze.  V TL 2020/21 se po sklepu IO MNZ M. 
Sobota za vse člane MNZ M. Sobota niso zaračunavale tekmovalne takse, prav tako 
se niso zaračunavale športne izkaznice. 
 
V letu 2020 se je IO MNZ M. Sobota sestal na 6. rednih sejah in 1.problemski  seji. 
Na sejah so se sprotno reševale zadeve v zvezi  z delovanjem naše MNZ ter se 
seznanjali z tekočimi zadevami na NZS. Vse seje so bile sklepčne. Člani IO MNZ     
M. Sobota so na sejah aktivno sodelovali s svojimi predlogi, mnenji  in stališči. 
 
 
Zahvaljujem se komisijam, sodniški in trenerski organizaciji za kvalitetno, korektno 
sodelovanje in dobro opravljeno delo. Organi, ki so vodili tekmovanje in opravljali 
ostale aktivnosti v zvezi s tekmovanjem, so svoje delo opravili korektno po sprejetih 
pravilih tekmovanj v posameznih ligah ter pravilnikih NZS. Zagotovljeni so bili 
enakopravni pogoji za tekmovanje vsem klubom, kolikor je bilo v pristojnosti organov. 
Posamezne komisije – vodstvo tekmovanja je imelo zelo težko delo in je moralo 
spoštovati navodila državnih organov vezane na epidemijo COVID-19. 
 
Zakonodaja narekuje predvsem obveznosti, prav tako pa ni naravnana v prid klubov 
in društev, saj je v zakonodaji predvsem omejevanje delovanja klubov in društev. Še 
naprej bomo kot zveza aktivno sodelovali pri reševanju težav, ki se pojavljajo pri 
delovanju posameznih klubov in društev.  
 
Klubi so v letu 2020 delovali v izredno težkih razmerah in so se morali prilagajat 
navodilom NIJZ v zvezi omejevanja in preprečevanja razmer COVID-19.  
 
Zahvaljujem se vsem, ki ste kakorkoli pomagali in pripomogli k razvoju nogometa, 
organiziranosti in urejenosti tekmovanj na področju naše zveze.  
 
Skupnimi močmi in sodelovanjem bomo lahko uresničili cilje za katere smo tudi 
odgovorni. Zveza je odraz njenih članov, vam pa prepuščam v oceno ali ste 
zadovoljni z našim opravljenim delom ter vam želim obilo športnih uspehov v 
prihodnje. 
 
M. Sobota, avgust  2021                               
 
                 

Predsednik IO MNZ M. Sobota: 
Danilo Kacijan, l. r. 



POROČILO REFERENTA TEKMOVANJA V LIGAH MNZ M. SOBOTA 
- TEKMOVALNO LETO 2019/2020 

 
Tekmovanja v spomladanskem delu TL 2019/20 so bila zaradi razglašene epidemije 
COVID- 19 prekinjena. Zmagovalci v nobeni ligi in pokalnem tekmovanju-člani in 
mladinci niso bili razglašeni. Prav tako niso bili razglašeni zmagovalci v nobeni mlajši 
kategoriji. 
 
V TL 2020/21 je MNZ Murska Sobota vodila tudi Pomursko nogometno ligo, katera je 
bila po odigranih 8. krogih prekinjena. Pri tem je nastajalo nekaj težav posameznih 
klubov, ki niso v celoti izpolnjevali kriterijev za nastopanje v PNL, saj niso v celoti 
nastopali z obveznimi mlajšimi kategorijami, ki je predpogoj za nastopanje v PNL. Pri 
tem je bilo največ težav z ekipo NK Grad, katera je bila predana tudi v disciplinski 
postopek zaradi odstopa njihove mladinske ekipe iz tekmovanja. Z izstopom mladinske 
ekipe, tako NK Grad ni izpolnjeval pogojev za nastopanje v PNL. 
 
                                                                                      Vodja tekmovanja: 
          Danilo Kacijan, l. r. 
 
 

 

POROČILO DISCIPLINSKEGA SODNIKA  
ZA TEKMOVALNO LETO 2019/2020 ZA LIGE MNZ M. SOBOTA 

 

Nekih hujših kršitev ni bilo.  

 

Vsi sklepi so bili sprotno objavljeni na naši spletni strani. Vsi akterji so se sprotno 

seznanjali izključno preko spletne strani MNZ M. Sobota. 

Strokovni kader v vseh klubih še vedno ni v celoti popolnjen in na željeni ravni. Posamezni 
klubi se premalo zavedajo, da je za določen rang tekmovanja potrebno imeti tudi trenerja 
z ustrezno licenco. Nekateri klubi posvečajo premalo truda za pridobitev ustreznega 
strokovnega kadra za vodenje tekem, predvsem pri mlajših selekcijah.  

Na MNZ Murska Sobota si nenehno prizadevamo, da tekmovanja potekajo pod enakimi 
pogoji z enotnimi kriteriji. Manjše težave se pojavljajo v vseh ligah, katere pa sprotno 
obravnavamo v skladu z DP NZS ter zoper kršitelje ukrepamo v skladu z veljavnimi 
predpisi. 

Vsi disciplinski postopki so bili ažurno in transparentno vodeni za posamezno ligo in v celoti 
objavljeni na naši spletni strani. 

Za vse prekrške so bile klubom izrečene sankcije v skladu z DP NZS. 
 
Vsem klubom želim veliko dobrih rezultatov in športne sreče ter čim manj disciplinskih 
obravnav v tekmovalni sezoni 2020/2021. 

Disciplinski sodnik: 
                       Danijel Žalik,  l. r. 
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      Slovenska ulica  25 
      9000 Murska Sobota 
 
 

Murska Sobota, 22.02.2021 

 

ZADEVA: POROČILO O DELOVANJU MDNS MURSKA SOBOTA  
       ZA LETO 2020 

 

 Društvo šteje 45 članov, od tega 40 aktivnih sodnikov. V letu 2020 je tekme pod okriljem NZS 
sodilo: 1. sodnik na listi mednarodnih pomočnikov sodnikov, 3. sodniki na A listi državnih 
sodnikov, 5. sodnikov na A-1 listi državnih pomočnikov sodnikov, 2. sodnici na listi mednarodnih 
pomočnic sodnikov, 2. sodnici na A listi državnih sodnic, 4. sodnice na A-1 listi državnih sodnic, 
4. sodniki na B listi sodnikov ter 4. sodniki na B-1 listi sodnikov. Ostali sodniki so sodili na 
tekmah pod okriljem MNZ Murska Sobota in Pomurski ligi. Kljub kadrovski podhranjenosti je bila 
večina tekem v vseh kategorijah pod okriljem MNZ Murska Sobota v skladu s PNI in 
smernicami vodstva MNZ pokrita s sodniškimi trojkami. 

 V mesecu  februarju 2020 je bil v skladu s Splošnim pravilnikom ZNSS in programom dela za 
društva organiziran in izveden tečaj za pridobitev novih nogometnih sodnikov. Na tečaj so se po 
razpisu objavljenem v lokalnih medijih, spletnih straneh MDNS MS, MNZ MS in ZNSS prijavili 
štirje kandidati, ki so po uspešno opravljenem preverjanju znanja iz PNI postali novi člani 
društva in pričeli s sojenjem. 

 V letu 2020 se je izvršni odbor društva sestal na 1. redni in 2. korespondenčni sejah. Realizirani 
so bili vsi sklepi, ki so bili zastavljeni na omenjenih sejah. 

 De 09.03.2020 je bila izvedena redna letna skupščina društva. 
 V mesecu marcu in sicer 09.03.2020 in 10.03.2020 je bil pred nadaljevanjem prvenstva 

organiziran dvodnevni zimski seminar za sodnike in sodnice /v nadaljevanju sodniki/, ki sodijo 
na tekmah pod okriljem MNZ Murska Sobota. Seminar je bil izveden v skladu s smernicami 
ZNSS in pridobljenim DVD materialom s tolmačenjem ZNSS. V sklopu seminarja je bilo 
opravljen preizkus teoretične in  fizične pripravljenosti sodnikov, katerega je večina sodnikov 
uspešno opravila. 

 Dne 16.08.2020 je bil pred jesenskim delom tekmovanja izveden mini seminar, na katerem je bil 
opravljen ponovitveni preizkus znanja iz PNI in preizkus fizične pripravljenosti sodnikov. 

 Državni sodniki, sodniki talenti in kontrolorji sojenja so se med letom udeleževali vseh 
seminarjev, analiz sojenja in preverjanja fizične pripravljenosti, ki jih je organizirala ZNSS. 

 Zaradi izbruha epidemije Covid-19 in posledično sprejetih ukrepov vlade RS za zajezitev in      
preprečevanja širitve virusa je bil letošnji program dela izveden v okrnjeni obliki in sicer niso bile 
izvedene naslednje aktivnosti: 

- trening signalizacije ofsajda in praktičen trening sodelovanja 
- spremljanje mladih sodnikov, talentov in kandidatov za prehod v izobraževalni sistem ZNSS je 

bilo zaradi manjšega števila odigranih tekem izvedeno v zmanjšanem obsegu /spomladanski 
del tekmovanja je bil v celoti odpovedan, jesenski del pa je bil prekinjen po odigranem 8. krogu/ 

- plenarni sestanki z analizo sojenja 
- treningi sodnikov so potekali v le v obdobju, ko so epidemiološke razmere to dopuščale. 

 
 Na podlagi poročil kontrolorjev, mentorjev in delegatov tekem ocenjujemo sojenje sodnikov 

našega društva kot dobro. Sodelovanje s klubi ocenjujemo kot dobro. Nekaj težav se je 
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pojavljajo le s strani posameznih klubov /večinoma isti klubi kot v preteklosti/, ki niso 
pravočasno poravnali sodniških stroškov. 

 Sodelovanje z vodstvom MNZ Murska Sobota je bilo korektno. 
 

 

                                                           Predsednik MDNS Murska Sobota 
                                                                         Božidar Crnković 



 
 
DNT M. Sobota 
Slovenska ulica 25 
 
9000 M. Sobota 
 
 
Poročilo o delovanju DNT M. Sobota za leto 2020 

Realizacija programa dela za leto 2020, sprejetega na Skupščini društva 09.3.2020, je bila podobna razmeram v državi, 
ki so zaznamovale šport veliko bolj kot smo si lahko sploh predstavljali. Kljub danim razmeram, smo vseeno uspeli 
realizirati nekaj aktivnosti, ki jih podajam kronološko: 

Januar: 

 11. in 12. januarja je potekal seminar za pridobitev licence PRO, UEFA PRO in UEFA A v portorožu, obeh 
seminarjev se je udeležilo 44 naših trenerjev od tega za PRO-16 in A-23. Organizirali smo brezplačen prevoz za 
naše trenerje za sobotni del seminarja, participirali pa smo tudi bivanje trenerjem, ki so bili prisotni oba dneva. 

Februar: 

 2. februarja smo skupaj z ODNT Lendava izvedli redni Letni licenčni seminar za trenerje UEFA B in C, skupaj je 
bilo 111 udeležencev, od tega 71 trenerjev DNT M. Sobota. 

Marec: 

 9. marca smo imeli Skupščino društva, podali smo poročila ter ugotovili, da smo poslovali v skladu z Zakonom o 
društvih. Pregledali smo preteklo obdobje in si na podlagi doseženega, zastavili plan dela, ki bo društvo naredilo 
vsako leto bolj prepoznavno. Podelili smo tudi priznanja trenerjem in sicer Pohvala ZNTS, ANTOLIN CVETKO MAUKO 
VLADIMIR, POREDOŠ SIMON, PRETTNER IVO, RAKOVEC PRIMOŽ, SLAVIC DARJAN, ŠPILAK TINE, priznanje Medalja ZNTS, IZIDOR 

KLEMENČIČ, FRANC KRANČIČ IN LUDVIK NOVAK, ter priznanje Plaketa ZNTS, NENAD DOLGOV, JOŽEF SEČKAR, ŠTEFAN ŽIŽEK. 

April, Maj, Junij: 

 Zaradi epidemije Covid-19 in zaprtja države, ni bilo aktivnosti. Udeležili pa smo se redne skupščine ZNTS, ki je 
bila 13.06.2020 v Pobegih. Društvo so zastopali 3 delegati. 

Julij, Avgust: 

 Julija in avgusta so v glavnem potekale aktivnosti okrog izdaje licenc za novo tekmovalno sezono. Izdaja licenc že 
nekaj let poteka preko zahtevkov v informacijski sistem NZS - Regista, kjer je večji pregled nad zahtevki ter plačili 
in je nasploh izdajanje licenc bolj transparentno. Zaradi 3-maesečnega zaprtja države, je UO sprejel sklep o 25% 
zmanjšanju cene licence UEFA B in C za tiste trenerje, ki so v pretekli tekmovalni sezoni imeli aktivno licenc. 
Izdanih je bilo 19 licenc C in 40 licenc UEFA B našim trenerjem, za vodenje ekip v tekmovanjih MNZ M. Sobota. 

September, Oktober, November, December: 

 Zaradi veljavnih omejitev v državi, je septembra odpadel osrednji izpopolnjevalni seminar, 21.9.2020 pa je bila 
volilna Skupščina ZNTS na Brdu pri Kranju, Novi predsednik je postal Igor Bole (DNT KP), od naših članov je Nuša 
Ladinek postala podpredsednica, Jožef Krauthaker pa član Komisije za pritožbe. 

 V mesecu oktobru smo planirali izpopolnjevalni seminar, vendar smo ga zaradi zaostrovanja ukrepov prestavili 
na pomlad 2021 

 S 1. decembrom je bil na mesto generalnega sekretarja imenovan Zdenko Maučec (dosedanji predsednik), zato 
smo razpisali volitve v organe društva, ki pa zaradi razmer Covid-19 niso bile izvedene v letu 2020. 

 

.

Murska Sobota, 11.3.2020 



 
 

UO društva je v letu 2020 v polni sestavi imel štiri (4) redne seje in eno (1) korespodenčno sejo. 

Za relativno uspešno delo v 'drugačnem' letu 2020 se zahvaljujem vsem trenerjem in članom UO za korektno izvedeno 
delo, kakor tudi predsedniku in članom IO MNZ M. Sobota. 

Želja, da bi bili vsako leto še uspešnejši, zaključili zadano in dosegli še boljše rezultate pri svojem delu v klubih, pa vedno 
ostaja. 

Športni pozdrav! 

 Društvo nogometnih trenerjev Murska Sobota 
 Goran Gutalj l.r., predsednik 
 
 

 



              

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA 
MURSKA SOBOTA, Slovenska 25 

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2020 in  
FINANČNI PROGRAM ZA LETO 2021 

   
                         2020             PROGRAM 2021  
PRIHODKI: 
 
1.   Prihodki NZS – (sofin. MNZ , sofin centrov,               36.293,89 eur    40.0000,00  eur                  
nogomet za vse, pomoč klubom)                                    
2.   Članarina Klubi MNZ, veterani                                 7.354,00 eur                         0,00 eur         
3.   Sankcije klubom                               3.566,00 eur        2.000,00 eur 
4.   Drugi prihodki-obr.banke                 3,25  eur     5,00 eur 
      SKUPAJ:              47.217,14 EUR                42.005,00    EUR 
                   
                          2020               PROGRAM 2021  
STROŠKI/ODHODKI : 
 
1.   Stroški: nogomet za vse; pok.reg.; šola nog.pomoč klubom;          6.740,92 eur 23.000,00        eur 
2.   Stroški: računovodskih storitev                         1.771,44 eur   1.800,00                 eur 
           računalniških storitev         5.726,62 eur   1.500,00             eur 
                   administrativnega delavca                                                  8.909,61 eur         9.000,00                 eur 
3.   Stroški: sejnin-kilometrine(člani IO)                   1.233,18 eur   1.500,00         eur 
4.   Stroški: kilomet.; podj. pog. z dajatvami         3.907,71 eur   3.300,00   eur    
5.   Stroški: najema dvoran, igrišč .                                     1.550,00 eur   2.000,00             eur    
6.   Stroški: snemanj, reklame                   669,96 eur      500,00             eur  
7.   Stroški: članarina NZS -ŠZ M. Sobota            215,00 eur       215,00                 eur      
8.   Drugi stroški (elektrika, kurjava, komun.stor, stoli, čiščenje)      3.211,01 eur   3.200,00                 eur 
9.   Stroški poštni, telekomun.in bančnih stor.            769,98 eur      800,00                 eur 
10. Dotacija delovanje  MDNS M.Sobota                /       eur           500,00                  eur    
11 . Amortizacija             1.752,71 eur   1.680,00   eur   
12.  Drugi odhodki(obv. Iz preteklega leta)              575,99 eur   2.087,47                 eur 
                           

          SKUPAJ:        37.034,13 EUR     51.082,47        EUR 
 
                 RAZLIKA     + 10.183,01 EUR  
 



 
      
 
- OBVEZNOSTI KLUBOV DO ZVEZE - na dan 31. 12. 2020                   7.254,00  EUR 
 
- NEPORAVNANI RAČUNI MNZ - obv.do dob.na dan 31.12.2020                2.087,47  EUR 
 
- STANJE TRR NA 31.12. 2020            43.940,73  EUR 
 
  
 
 
 
 
Murska Sobota, avgust 2021 
 
 
                                                                                         Predsednik IO MNZ: 
 
                                                                  Danilo KACIJAN 
 
 
 



 

 
 
 
Datum: 24. 08. 2021 
 
 
 
 
 

PROGRAM DELA MNZ M. SOBOTA ZA LETO 2021 
 
 
 
 
 sodelovanje s klubi pri reševanju problematike in nudenje pomoči 
 aktivno sodelovanje pri izvajanju GRASSROOTS PROGRAMA – NOGOMET ZA 

VSE (MLADINSKEGA PROGRAMA) NZS.  
 nabava potrebne opreme za izvajanje NOGOMET ZA VSE PROGRAMA NZS 
 nabava opreme za potrebe CENTRA MNZ M. SOBOTA  
 aktivno delovati v organih in komisijah NZS 
 sodelovanje z drugimi MNZ-ji – skupna amaterska reprezentanca. 
 sodelovanje z NZS pri organizaciji tekem reprezentanc NZS 
 sprotno vzdrževanje in posodabljanje opreme in prostorov MNZ  
 zagotavljanje ažurnega delovanja zveze pri nudenju pomoči klubom, nemoteno 

vodenje poteka tekmovanj v vseh ligah MNZ in vodenje tekmovanja PNL, v 
obdobju ko jih vodi MNZ M. Sobota, in nudenje vseh ostalih administrativnih 
potreb klubom 

 poletni nogometni kamp – mlajše kategorije (Bakovci, Martjanci, Veržej, Bratonci, 
itd ). 

 izobraževanje delegatov 
 zagotavljanje ažurnega obveščanja preko spletne strani MNZ M. Sobota in 

sprotno posodabljanje spletne strani MNZ M. Sobota 
 aktivno vključevanje v reševanje problematike tekmovanj mlajših kategorij 
 sodelovanje s sodniško in trenersko organizacijo ter nudenje pomoči pri njihovem 

delovanju 
 Uskladitev Pravil MNZ Murska Sobota 
 Aktivno sodelovanje in pomoč vsem članicam pri izvajanju ukrepov v zvezi 

COVID-19 
 
 
 
                                                                                     Predsednik IO MNZ M. Sobota 

Danilo Kacijan, l. r. 
 

 

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA 
MURSKA SOBOTA, Slovenska 25, p. p. 33 
9000 MURSKA SOBOTA  
 
tel: 02/530 00 40,  fax: 02/530 00 41 ,  GSM: 041 732  790 
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MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA MURSKA SOBOTA 
 

PRAVILA MNZ M.SOBOTA – SPREJETA NA SKUPŠČINI 
KLUBOV MNZ M. SOBOTA - 06.09. 2021 

 
 
V skladu z določbami Zakona o društvih (ZDru-1), Uradni list Republike Slovenije, št. 61/2006 in 
58/2009, je Skupščina Medobčinske nogometne zveze MURSKA SOBOTA, na svoji seji dne 06.09. 
2021 sprejela 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
P R A V I L A 

MEDOBČINSKE NOGOMETNE ZVEZE 

MURSKA SOBOTA 
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VSEBINSKO KAZALO: 
 
 
 
 
Poglavje Naslov poglavja        Stran 
 
I.  Splošne določbe (členi 1-9)           2 
II.  Članstvo (členi 10-15)         5 
III.  Hierarhija in spoštovanje pravnih aktov (členi 16-17)     7 
IV.  Organizacija (členi 18-39)         8 
V.  Tekmovanje (členi 40-43)         14 
VI.  Finančno poslovanje (členi 44-47)        16 
VII.  Končne in prehodne določbe (člena 48-49)       17 
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(izrazi in okrajšave) 

 
(1) Za namene teh pravil imajo spodaj navedeni izrazi naslednji pomen: 
  

(a) FIFA: Fédération Internationale de Football Association 
(b) UEFA: Union des Associations Européennes de Football 
(c) NZS: Nogometna zveza Slovenije 
(d) MNZ: Medobčinska nogometna zveza 
(e) RS: Republika Slovenija 
(f) CAS: Športno arbitražno razsodišče v Lausanni, Švica (Court for Arbitration for Sport) 
(g) IFAB: Odbor mednarodne nogometne zveze (the International Football Association Board) 
(h) Nogometni klub: pravna oseba, ki je ustanovljena v skladu s predpisi, ki veljajo v RS, ima 

sedež v RS, je vpisana v register klubov NZS, je član tiste MNZ, na območju katere ima 
sedež in ima najmanj eno nogometno ekipo v uradnem tekmovanju NZS 

(i) KMN: klub malega nogometa oz. futsal klub je pravna oseba, ki je ustanovljena v skladu s 
predpisi, ki veljajo v RS, ima sedež v RS, je vpisana v register klubov malega nogometa 
NZS, je član tiste MNZ, na območju katere ima sedež in ima najmanj eno nogometno ekipo 
v uradnem tekmovanju NZS 

(j) KŽN: klub ženskega nogometa je pravna oseba, ki je ustanovljena v skladu s predpisi, ki 
veljajo v RS, ima sedež v RS, je vpisana v register klubov ženskega nogometa NZS, je član 
tiste MNZ, na območju katere ima sedež in ima najmanj eno nogometno ekipo v uradnem 
tekmovanju NZS 

(k) Ekipa: ekipa, s katero nogometni klub, KMN oz. futsal klub in KNŽ tekmuje v ligi pod 
okriljem MNZ in NZS 

(l) Igralec: vsak igralec nogometa, ki je registriran/a pri NZS 
(m) Liga: tekmovanje nogometnih klubov pod okriljem MNZ in NZS 
(n) Uradne osebe: vse osebe, ki imajo kakršnokoli uradno vlogo v nogometu, še zlasti vsaka 

odgovorna oseba, član organa, član komisije, sodnik, pomočnik sodnika, trener in ostale 
osebe, ki so odgovorne za tehnične, zdravstvene in upravne zadeve v NZS, MNZ, ligah, 
nogometnem klubu, KMN oz. futsal klub  ali KŽN 

(o) Skupščina: najvišji in normodajni organ MNZ 
(p) IO MNZ: izvršni odbor MNZ, ki je izvršilni organ MNZ 
(r) Član: nogometni klub, KMN oz. futsal klub, KŽN, strokovni organizaciji društva nogometnih 

trenerjev in društva nogometnih sodnikov ali nogometna šola, ki je bila sprejeta v MNZ 
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(2) Opredelitev fizičnih oseb v teh pravilih je nevtralna in se nanaša na pripadnike obeh spolov. 

Vsak izraz v ednini se lahko, kjer je to potrebno, uporabi tudi v množini in obratno.  
 
 

2. člen 
(pravni status) 

 
(1) MNZ je pravna oseba zasebnega prava, ki je v skladu z določbami zakona o društvih in je 

zveza vpisana v register društev. 
MNZ Murska Sobota je prostovoljno, samostojno, strokovni in nepridobitno združenje 
nogometnih klubov, klubov malega nogometa, društva nogometnih sodnikov in društva 
nogometnih trenerjev. 

 
(2) Sedež MNZ je: Slovenska ulica 25, 9000 MURSKA SOBOTA. 
 
 

3. člen 
(znak, zastava in žig) 

 
(1) MNZ ima grb, zastavo in žig. 
 
(2) MNZ Murska Sobota ima svoj znak in pečat. Znak zveze je štorklja, ki stoji na žogi.  
     Pod žogo je napis 1960 in  je na zeleni podlagi. Pečat zveze je krog s premerom 3 cm v  
     sredini katerega je figura nogometaša z žogo, ob robu pa napis MEDOBČINSKA   
     NOGOMETNA ZVEZA Murska Sobota. 

 
(3) Zastava MNZ je pravokotne oblike in upodablja štorkljo, ki stoji na žogi in pod žogo je napis 

1960. Nad štorkljo je napis Medobčinska nogometna zveza Murska Sobota. Zastava je rumene 
barve  Na sredini zastave je na zeleni podlagi znak MNZ Murska Sobota. 

(4) Madžarsko ime MNZ je: Községközötti labdarugó szővetség Murska Sobota – KLS. 
 
 

4. člen 
(ustanovitev in članstvo v mednarodnih organizacijah) 

  
(1) MNZ Murska Sobota je bila ustanovljena 6. 3. 1960.  
 
(2) MNZ je član NZS in preko nje deluje pod okriljem FIFA in UEFA. 
 
(3) MNZ, njegovi organi in uradne osebe spoštujejo pri svojem delu vse akte in odločitve 

organizacij iz prejšnjega odstavka tega člena. 
 
(4) MNZ sodeluje z drugimi zvezami v RS, ki delujejo na področju nogometa in prispevajo k razvoju 

nogometne dejavnosti. 
 

5. člen 
(namen in cilji) 

 
Namen in cilji MNZ so predvsem, da: 
 

(a) skrbi za razvoj in širjenje nogometa na področju svojega delovanja, 
(b) zagotavlja pogoje za tekmovalni nogomet v MNZ, 
(c) predstavlja nogomet na področju MNZ 
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(d) določa sistem tekmovanja na področju MNZ, predpisuje pogoje za nastopanje v njih in jih 
vodi 

(e) skrbi za usposabljanje trenerjev, sodnikov in drugih strokovnih kadrov, ter si prizadeva za 
dvig delovanja klubov, 

(f) spodbuja nogomet mladih in zagotavlja njihovo uveljavitev doma in v svetu, 
(g) sodeluje z vsemi organi in organizacijami, ki lahko prispevajo k razvoju športa in nogometa. 
(h) spoštuje statut, predpise, navodila in odločbe FIFA, UEFA in NZS, Etični kodeks FIFA, 

pravila igre in mednarodni koledar tekmovanj, ter zagotavlja, da jih spoštujejo tudi njeni člani 
in 

(i) spodbuja nogometno igro v duhu fair play in preprečuje vse oblike in vrste nedovoljene 
diskriminacije. 

 
 

6. člen 
(dejavnost in naloge) 

 
Dejavnosti in naloge MNZ so predvsem, da: 
 

(a) normativno ureja, organizira in vodi nogomet v okviru MNZ,  
(b) v skladu s tem statutom sprejema odločitve, izvršuje odločitve FIFA in UEFA in NZS, 

obvešča svoje člane o odločitvah FIFA, UEFA in NZS ter o obveznostih, ki izhajajo iz teh 
odločitev, 

(c) s prihodki od trženja in reklamiranja ustvarja pogoje za financiranje aktivnosti, kot so 
organizacija športnih prireditev, delovanje reprezentanc MNZ, delo organov in komisij MNZ, 
strokovnih služb MNZ in usposabljanje zaposlenih v MNZ, 

(d) finančno podpira delovanje svojih članov in 
(e) opravlja druge dejavnosti in naloge, ki so v interesu njenih članov in zagotavljajo realizacijo 

namena in ciljev iz 5. člena teh pravil. 
 

7. člen 
(dolžnost spoštovanja temeljnih načel) 

 
MNZ je dolžan spoštovati načela lojalnosti, integritete in športnega duha v skladu z načeli fair play 
in preprečevati vse aktivnosti, ki bi lahko ogrožale integriteto tekmovanj ali vodile k zlorabi 
nogometne igre. 
 

8. člen 
(prepoved političnega in verskega delovanja ter diskriminacije) 

 
(1) MNZ se ne udejstvuje na političnem in verskem področju. 
 
(2) Kakršnakoli diskriminacija države, posameznika ali skupine posameznikov zaradi etničnih, 

spolnih, jezikovnih, verskih, političnih ali drugih razlogov, je strogo prepovedana in 
sankcionirana z disciplinskimi kaznimi, izključitvijo ali mirovanjem pravic. 

 
9. člen 

(pravila nogometne igre) 
 
(1) Nogometna tekmovanja, ki jih organizira MNZ, se igrajo v skladu s pravili nogometne igre, ki jih 

je izdal IFAB.  
 
(2) Futsal tekmovanja in tekmovanja v nogometu na mivki, ki jih organizira MNZ, se igrajo v skladu 

s pravili, ki jih je izdal Izvršni odbor FIFA. 
 
 



 5

 
 
II. ČLANSTVO 

 
10. člen 

(člani MNZ) 
 

Člani MNZ so nogometni klubi, nogometne šole velikega nogometa, KMN oz. futsal klub, KŽN ter 
društvo nogometnih sodnikov in društvo nogometnih trenerjev s področja MNZ Murska Sobota. 
 
 

 
11. člen 

(včlanitev v MNZ) 
 
(1) Kdor želi postati član MNZ, mora vložiti pisno prošnjo za članstvo, naslovljeno na IO  MNZ. 
 
(2) Prošnji je treba priložiti: 
 

(a) obrazložitev, zakaj želi postati član, 
(b) kopijo veljavnega statuta, 
(c) kopijo izpisa iz registra društev z Upravne enote, 
(d) zapisnik zadnje skupščine ali ustanovnega sestanka prosilca, 
(e) izjavo, da bo spoštoval statute, pravilnike, navodila in odločbe MNZ, NZS, FIFA in UEFA, 

Etični kodeks FIFA ter zagotovil, da jih bodo spoštovali tudi njihovi člani, uradne osebe in 
igralci, 

(f) izjavo, da bodo spoštovali veljavna pravila nogometne igre, ki jih je določil odbor IFAB, 
oziroma pravila igre, ki jih je določila FIFA, za futsal nogomet in nogomet na mivki, 

(g) izjavo, da priznava pristojnosti nogometne arbitraže in CAS, ter bo zagotovil, da jih bodo 
priznavali tudi njihovi člani, uradne osebe in igralci, 

(h) izjavo, da ima sedež registriran v RS, 
(i) izjavo, da bo igral vse uradne domače tekme v RS, razen v primerih, določenih s pravili 

UEFA in FIFA, 
(j) izjavo, da pravna oblika prosilca zagotavlja, da sprejema odločitve samostojno in neodvisno 

od katerekoli zunanje osebe in 
(k) izjavo, da bo mednarodne prijateljske tekme organiziral v skladu s pravili NZS, UEFA in 

FIFA ter izjavo, da bo zagotovil, da bodo enako ravnali njegovi člani. 
 
(3) IO MNZ predlaga Skupščini, da sprejme ali ne sprejme prosilca v članstvo. 
 
(4) Skupščina o sprejemu člana odloča tako, da preveri, ali član v skladu z zakonom in s statutom 

MNZ izpolnjuje pogoje za članstvo. O sprejemu člana odloča Skupščina na način, ki je določen 
v tretjem in četrtem odstavku 24. člena teh pravil in po postopku, ki je določen s pravilnikom. 
Prosilec ima vselej pravico pojasniti razloge za včlanitev. 

 
(5) Odločitev Skupščine je dokončna. 
 
(6) Učinki včlanitve nastopijo s sprejemom sklepa Skupščine o včlanitvi. Delegati novega člana 

lahko glasujejo  od sprejema sklepa o včlanitvi dalje. 
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12. člen 
(prenehanje članstva) 

 
(1) Člani MNZ se glede zadev o članstvu odločajo prostovoljno in neodvisno. 
 
(2) Članstvo preneha z izstopom ali izključitvijo. S prenehanjem članstva ne prenehajo finančne 

obveznosti bivšega člana do MNZ in drugih članov. 
 
(3) Član MNZ lahko ob vsakem času s pisno izjavo izstopi iz članstva v MNZ.  
 
(4) Njegove pravice in obveznosti prenehajo po koncu tekmovalnega leta, v katerem je MNZ 

obvestil, da izstopa. 
 
(5) Član MNZ je lahko izključen, če huje krši ta pravila ali druge akte MNZ in NZS.  
 
(6) O izključitvi odloča Skupščina na način, ki je določen v tretjem in četrtem odstavku 24. člena teh 

pravil. 
 
(7) Pred sprejemom odločitve mora članu biti dana možnost, da se o kršitvi izjavi. 
 
(8) Odločitev Skupščine o izključitvi člana je dokončna. 
 
(9) Učinki izključitve nastopijo z dnem sklepa Skupščine. 
 
 

13. člen 
(mirovanje članskih pravic) 

 
 
(1) Skupščina je pristojna za odločitve o mirovanju članskih pravic. 

 
(2) IO MNZ v primeru resnih in ponavljajočih se kršitev dolžnosti lahko članu MNZ izreče mirovanje 

članskih pravic s takojšnjim učinkom. 
 

(3) Mirovanje članskih pravic traja do naslednje Skupščine, razen če je med tem IO MNZ odpravil 
svojo odločitev. 
 

(4) Mirovanje članskih pravic mora biti potrjeno na naslednji Skupščini z večino, ki je določena v 
drugem odstavku 24. člena teh pravil. Če ni potrjeno, se mirovanje članskih pravic avtomatično 
odpravi.  
 

(5) Član v času mirovanja članskih pravic ne more uresničevati svojih pravic. 
 

14. člen 
(pravice članov) 

 
Člani MNZ imajo predvsem pravico, da: 
 

(a) so pravočasno obveščeni o sklicu Skupščine in seznanjeni z njenim dnevnim redom, 
(b) sodelujejo pri njenem delu in izvršujejo volilno pravico, 
(c) lahko s svojimi predlogi vplivajo na oblikovanje dnevnega reda Skupščine, 
(d) predlagajo kandidate za voljene organe MNZ, 
(e) so obveščeni o delu organov MNZ, 
(f) seznanjajo MNZ o svojih problemih in potrebah ter od nje dobivajo strokovno in  

organizacijsko pomoč, 
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(g) sodelujejo v tekmovanjih, ki jih organizira MNZ, ter zagotavljajo enako tudi svojim članom in 
(h) izvršujejo pravice, ki jih imajo na podlagi teh pravil in drugih aktov MNZ. 

 
 

15. člen 
(dolžnosti članov) 

 
Člani MNZ imajo predvsem dolžnost, da: 
 

(a) prispevajo k uresničevanju ciljev MNZ, 
(b) neodvisno in svobodno volijo svoje organe, 
(c) plačujejo članarino MNZ,   
(d) se ravnajo v skladu s temi pravili, drugimi akti, odločitvami in navodili MNZ, NZS, FIFA in 

UEFA, vključno z Etičnim kodeksom FIFA, in da zagotovijo, da jih spoštujejo tudi njihovi 
člani, igralci in uradne osebe, 

(e) sodelujejo v tekmovanjih in skupnih akcijah NZS in MNZ, 
(f) spoštujejo pravila igre, ki jih je določil IFAB, oziroma pravila igre, ki jih je določila FIFA, za 

futsal nogomet in nogomet na mivki, in da s statutarnimi določili zagotovijo, da jih spoštujejo 
tudi njihovi člani, igralci in uradne osebe, 

(g) zagotovijo, da bodo njihovi člani mednarodne prijateljske tekme organizirali v skladu s pravili 
NZS, UEFA in FIFA, 

(h) posredujejo spore v zvezi z uporabo teh pravil, predpisov, navodil in odločitev NZS 
neodvisni in nepristranski arbitraži, ki dokončno odloči o sporu, in ne pred redna sodišča, če 
to dopušča pravni red RS, in da s statutarnimi določili zagotovijo, da to storijo tudi njihovi 
člani, igralci in uradne osebe,  

(i) priznajo pristojnost in odločitve CAS, kot so opredeljene v statutu FIFA in statutu UEFA, za 
katerikoli spor povezan z uporabo statuta, predpisov, navodil in odločitev FIFA in UEFA ter 
da se strinjajo z izključitvijo pristojnosti rednih sodišč, če to dopušča pravni red RS, in da s 
statutarnimi določili zagotovijo, da to storijo tudi njihovi člani, igralci in uradne osebe, 

(j) s statutarnimi določili zagotovijo, da se spori, kjer so udeleženi sami ali njeni člani, igralci ali 
uradne osebe in ki potrebujejo razrešitev z arbitražo ter se nanašajo na športno tekmovalna 
razmerja, rešujejo samo v okviru NZS, UEFA oziroma FIFA, in ne pred rednimi sodišči, 
razen v primerih, ko slovenski pravni red določa drugače, 

(k) s statutarnimi določili zagotovijo spoštovanje načel lojalnosti, integritete in športnega duha v 
skladu z načeli fair play, 

(l) nimajo športnih razmerij z nepriznanimi subjekti in člani, sankcioniranimi z mirovanjem 
članskih pravic ali izključitvijo s strani MNZ, NZS, UEFA ali FIFA, 

(m) sporočijo MNZ vsako spremembo njihovega statuta in drugih aktov, zakonitih in statutarnih 
zastopnikov ter članov organov, 

(n) ažurno vodijo register članov. 
 
 
 
III. HIERARHIJA IN SPOŠTOVANJE PRAVNIH AKTOV 
 

16. člen 
(medsebojna skladnost statutov) 

 
(1) Statuti članov MNZ morajo biti skladni s temi pravili. 
(2) K statutom članov MNZ poda soglasje IO MNZ.  
 
 
 
 



 8

17. člen 
(spoštovanje pravil, reševanje sporov in pristojnosti CAS) 

 
(1) MNZ in uradne osebe MNZ so dolžni spoštovati statut, predpise, navodila ter odločbe FIFA  

UEFA in NZS. 
(2) MNZ in uradne osebe MNZ so dolžni spore iz športno tekmovalnih razmerij, ki so urejena z akti 

NZS, reševati na vseh stopnjah izključno v okviru NZS in spoštovati njihove odločitve. 
(3) V vsakem primeru se na zadnji stopnji razrešitev spora z nacionalnim elementom, ki izhaja iz ali 

je povezan z uporabo statuta ali drugih predpisov NZS, lahko predloži le neodvisni in 
nepristranski arbitraži, ki dokončno odloči o sporu. 

(4) Določba iz prejšnjega odstavka ne velja v primerih, ko slovenski pravni red določa drugače. 
(5) Spori z mednarodnim elementom, v katerih pripadajo udeleženci različnim zvezam, se morajo 

najprej reševati v okviru FIFA oziroma UEFA. 
(6) MNZ in uradne osebe MNZ so dolžni na podlagi določb statuta FIFA, UEFA in NZS upoštevaje 

izključitev pristojnosti rednih sodišč, priznati pristojnost CAS in spoštovati njegove odločitve. 
 
 
 
IV. ORGANIZACIJA 
 

18. člen 
(organi MNZ) 

 
 

(1) Organi MNZ so: 
 

(a) Skupščina, 
(b) Izvršni odbor, 
(c) Nadzorni odbor, 
(d) Predsednik MNZ, 
(e) Administrativni delavec MNZ, 
(f) Organi, ki odločajo na prvi stopnji in pritožbeni organi 

 
(2) Organi in njihovi člani so samostojni in med seboj neodvisni. 
 
(3) Člani organov morajo biti izvoljeni svobodno in neodvisno na podlagi veljavnih volilnih pravil iz 

pravilnika o volitvah. 
 
(4) Člani organov se morajo izločiti iz postopkov odločanja, kjer zaradi konflikta interesov ni 

zagotovljena njihova nepristranskost in neodvisnost. 
 

19. člen 
(Skupščina MNZ) 

 
(1) Skupščina je najvišji organ MNZ. 
(2) Vsi člani MNZ so na Skupščini zastopani preko delegatov. Vsak član ima na skupščini po enega 

delegata. 
(3) Vsak delegat ima en glas. 
 
(4) Delegat je lahko samo posameznik, ki opravlja naloge v okviru člana ali njegovih članov in je bil 

s strani izvršilnega organa člana imenovan ali izvoljen za delegata, kot to določa statut člana. 
(5) Skupščina odloča na načine, ki so opredeljeni v 24. členu teh pravil. 
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20. člen 
(pristojnosti Skupščine) 

 
Pristojnosti Skupščine so, da: 
 

(a) sprejema pravila MNZ in njegove spremembe ter dopolnitve, 
(b) sprejema poslovnik o svojem delu, v katerem opredeli zlasti enakost volilne pravice, način 

glasovanja, izvolitev organov skupščine, prepoved glasovanja po pooblaščencih, prepoved 
glasovanja članicam, ki jim pravice mirujejo, in druga vprašanja, ki so potrebna za nemoteno 
in veljavno delo Skupščine, 

(c) odloča o sprejemu novega člana, o izključitvi člana in mirovanju članskih pravic, 
(d) določa sistem tekmovanja na ravni MNZ, 
(e) voli in razrešuje predsednika MNZ, podpredsednika MNZ, ter člane IO MNZ 
(f) voli in razrešuje predsednika in člane Nadzornega odbora MNZ, 
(g) sprejema program dela  in finančni načrt MNZ, 
(h) sprejema letno poročilo MNZ in zaključni račun, 
(i) odloča o podelitvi priznanj »Častni predsednik MNZ«, »Častni podpredsednik MNZ« in 

»Častni član MNZ«, 
(j) obravnava poročilo Nadzornega odbora MNZ, 
(k) odloča o omilitvah kazni, pod pogoji iz disciplinskega pravilnika, 
(l) odloča o prenehanju MNZ. 
 
 

21. člen 
(zasedanje Skupščine) 

 
(1) Zasedanja Skupščine praviloma vodi predsednik MNZ.   
(2) Skupščina zaseda najmanj enkrat letno in vsaj enkrat pred iztekom 6 mesecev po preteku 

finančnega leta. 
(3) Na Skupščini se vodi zapisnik v skladu s poslovnikom o delu Skupščine. 
 

 
22. člen 

(sklic Skupščine) 
 
(1) Skupščino skliče predsednik MNZ na predlog IO MNZ najmanj mesec dni pred zasedanjem. 
(2) Ob sklicu se objavi predlog dnevnega reda v skladu s poslovnikom o delu Skupščine. 
(3) Zapisnik prejšnje Skupščine in gradivo za Skupščino se članom pošlje praviloma hkrati z 

vabilom, najpozneje pa sedem dni pred dnevom zasedanja. 
 
 

23. člen 
(sklic Skupščine na zahtevo članov) 

 
(1) Predsednik MNZ je dolžan sklicati Skupščino, kadarkoli to pisno zahteva najmanj ena tretjina 

članov MNZ ali Nadzorni odbor MNZ. 
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora biti Skupščina sklicana v 15 dneh od dneva prejema 

pisne zahteve. 
(3) Če Skupščina ni sklicana v roku iz prejšnjega odstavka, jo lahko skličejo vlagatelji zahteve, ki 

morajo sklicu priložiti pisno gradivo in obvestiti NZS. Vsak član mora biti obveščen o dnevu, 
kraju in dnevnemu redu Skupščine vsaj tri dni pred dnem Skupščine. 

(4) Skupščina, ki je sklicana na način iz tega člena, lahko razpravlja in odloča le o zadevah, zaradi 
katerih je bila sklicana in so opredeljene v njenem sklicu in priložene pisnemu gradivu. 

(5) Zasedanje Skupščine, ki je sklicana na način iz tretjega odstavka tega člena, vodi predstavnik 
vlagateljev zahteve, če ga potrdi Skupščina, v nasprotnem primeru pa predsednik MNZ. 
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24. člen 
(odločanje na Skupščini) 

 
(1) Sklepčnost Skupščine je podana, če je prisotna večina vseh delegatov, ki so upravičeni 

glasovati.  
(2) Skupščina odloča z večino glasov vseh delegatov (19. člen pravil), razen o sprejemu in 

spremembah pravil, članstvu v MNZ in o prenehanju MNZ, ko je odločitev sprejeta, če zanju 
glasujeta najmanj dve tretjini delegatov iz tretjega odstavka tega člena. 

(3) Učinki odločitev Skupščine nastopijo z dnem odločitve Skupščine, razen če Skupščina ne določi 
drugače. 

(4) Če Skupščina ob sklicani uri ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega 
časa je skupščina sklepčna, če je navzoča najmanj tretjina vseh delegatov. 

 
 

25. člen 
(način odločanja) 

 
(1) Skupščina odloča z javnim glasovanjem, če sama s posebnim sklepom ne odloči drugače.  
(2) O volitvah in razrešitvah pred potekom mandata, ki so v njeni pristojnosti, odloča Skupščina s 

tajnim glasovanjem.  
(3) Način dela skupščine se ureja s poslovnikom o delu skupščine MNZ, ki ga sprejme skupščina 

MNZ. 
 

26. člen 
(Izvršni odbor MNZ) 

 
(1) IO MNZ je izvršilni organ in šteje 11 članov.  
       IO MNZ sestavljajo predsednik, podpredsednik in 9 članov.  
       Predsednik društva nogometnih sodnikov, predsednik društva trenerjev in predstavnik  
       društva klubov malega nogometa so člani izvršnega odbora po položaju. Ostalih 6 članov  
       IO se voli neposredno na skupščini. 
(2) Mandat IO MNZ traja 4 leta. Mandat se prične s končanjem Skupščine, na kateri je bil izvoljen 

predsednik MNZ in se konča z zaključkom volilne Skupščine, ki se izvede v letu, ko izteče 
mandat predsednika MNZ. 

(3) Člani IO MNZ praviloma predsedujejo komisijam za posamezna področja dela MNZ. 
(4) Vsak član IO MNZ mora biti aktiven v nogometu vsaj 3 leta in ne sme biti pravnomočno obsojen 

za kaznivo dejanje in je mlajši od 70 let. 
(5) Predsednik, podpredsednik ali član Izvršnega Odbora ne morejo biti izvoljeni v IO 

MNZ za več kot tri mandate ( ne glede na to, ali gre za zaporedne mandate ali ne ), 
pri čemer se vsak delni mandat šteje kot en poln mandat. 

 
 

27. člen 
(pristojnosti IO MNZ) 

 
Pristojnosti IO MNZ so, da: 
 

(a) izvršuje sklepe Skupščine, 
(b) sprejema pravilnike, če zanje po teh pravilih ni pristojna Skupščina, 
(c) sprejema sklepe iz svoje pristojnosti, 
(d) določi uradne znake MNZ,  
(e) pripravlja zasedanja Skupščine, 
(f) imenuje in razrešuje sekretarja MNZ, 
(g) imenuje in razrešuje predsednike in člane organov in komisij, razen tistih, za katere je po 

teh pravilih pristojna Skupščina, 
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(h) poroča Skupščini o svojem delu, 
(i) predlaga Skupščini letni program dela MNZ in letni finančni načrt MNZ,  
(j) predlaga Skupščini sprejem letnega poročila MNZ in zaključnega računa MNZ, 
(k) predlaga Skupščini podelitev priznanja »Častni predsednik MNZ«, »Častni podpredsednik 

MNZ« in »Častni član MNZ«,  
(l) odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,  
(m) odloča o ustanavljanju podjetij (družb), katerih družbenik bo MNZ, 
(n) sprejema koledar tekmovanj, ki jih vodi MNZ, in tekmovalna pravila zanje, 
(o) določa višino tekmovalnih, sodniških, licenčnih, pritožbenih, registracijskih in drugih taks, 

povezanih s članstvom in tekmovanji pod okriljem MNZ, 
(p) določa višino članarine, 
(r) odloča o barvnih kombinacijah reprezentančnih dresov MNZ in opreme, 
(s) najmanj enkrat letno obravnava program in problematiko ženskega nogometa, 
(t) najmanj enkrat letno obravnava program in problematiko malega nogometa (futsal), 
(u) podeljuje priznanja in pohvale, 
(v) odloča o drugih zadevah v MNZ, razen tistih, za katere je po teh pravilih pristojna Skupščina 

ali drug organ NZS, 
(w) odloča v primerih višje sile in zadevah, ki niso predvidene s temi pravili. 

 
 

28. člen 
(odločanje IO MNZ) 

 
(1) IO MNZ odloča na sejah. IO MNZ je sklepčen, če je navzoča večina vseh njegovih članov. 
(2) Sklep IO MNZ je sprejet, če je zanj glasovala večina vseh njegovih članov.  
(3) Način dela IO MNZ se ureja s poslovnikom o delu IO MNZ, ki ga sprejme IO MNZ. 
 

29. člen 
(sklic in seje IO MNZ) 

 
(1) Seje IO MNZ sklicuje in vodi predsednik MNZ. 
(2) Letno mora imeti IO MNZ najmanj šest sej. 
(3) Častni predsedniki MNZ in častni podpredsedniki MNZ imajo pravico prisostvovati in razpravljati 

na IO MNZ, vendar nimajo pravice glasovati. 
 
 

30. člen  
(predsednik in podpredsednik MNZ) 

 
(1) MNZ ima predsednika in podpredsednika. 
(2) Skupščina MNZ izvoli in razreši predsednika MNZ in podpredsednika MNZ s tajnim 

glasovanjem in v skladu s pravilnikom o volitvah, ki ga sprejme IO MNZ. Vsi kandidati so dolžni 
ob kandidaturi predložiti tudi svoj program dela.   

(3) Po prenehanju mandata predsednik in podpredsednik iz drugega odstavka tega člena opravljajo 
tekoče posle do izvolitve novega predsednika.  

(4) Če je predsednik MNZ nezmožen opravljati svojo funkcijo zaradi bolezni ali drugega razloga, 
opravlja njegove naloge podpredsednik MNZ. 

(5) Odstop predsednika, podpredsednika ali članov IO MNZ mora biti podan v pisni oblikii. 
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31. člen 
(pristojnosti predsednika in podpredsednika) 

 
(1) Predsednik MNZ: 
 

(a) zastopa in predstavlja MNZ, 
(b) praviloma vodi Skupščino,  
(c) sklicuje in vodi seje IO MNZ  
(d) predlaga selektorje reprezentanc MNZ, 
(e) predlaga trenerje in strokovna vodstva reprezentanc MNZ , 
(f) določa višino dnevnic, honorarjev, nagrad ali plač selektorjev, igralcev, trenerjev ter 

strokovnega vodstva reprezentanc MNZ in to v okviru letnega finančnega načrta MNZ, 
(g) skrbi za izvrševanje sklepov Skupščine in IO MNZ in 
(h) opravlja druge naloge, ki izhajajo iz teh pravil, sklepov Skupščine in sklepov IO MNZ. 
 

(2) Če je predsednik odsoten, ga nadomešča podpredsednik 
(3) Podpredsednik je zadolžen za posamezna področja dela, ki jih določi predsednik MNZ 
(4) Predsednik lahko del svojih pristojnosti v pisni obliki prenese na podpredsednika. 
 

32. člen 
(administrativni delavec MNZ) 

  
Administrativnega delavca imenuje IO MNZ na predlog predsednika MNZ. 
 
(1) Administrativni delavec mora imeti najmanj srednjo izobrazbo. 
(2) Dodatne pogoje za imenovanje administrativnega delavca določi IO MNZ. 
(3) Administrativni delavec opravlja strokovno tehnično, administrativno in finančno delo, ter 

koordinacijo dela med organi MNZ in je za svoje delo odgovoren predsedniku MNZ in IO MNZ. 
(4) Administrativni delavec  je dolžan ravnati v skladu s sklepi Skupščine, IO MNZ in po  
     navodilih predsednika. 
 
Delovno mesto administrativnega delavca je določeno s Pravilnikom o notranji organizaciji  zveze in 
sistematizaciji del in nalog za zagotavljanje izvrševanja nalog ali pa se za opravljanje nalog v 
primeru administrativnega dela pripravi ustrezna pogodba v skladu z veljavno delovno zakonodajo v 
RS. 
 

33. člen 
(Nadzorni odbor MNZ) 

 
(1) Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana.  
(2) Njegov mandat traja štiri leta. 
(3)  Nadzorni odbor: 
 ( a ) opravlja nadzor nad finančnim poslovanjem in   
        razpolaganjem s premoženjem MNZ; 
( b ) nadzoruje namenskost in smotrnost porabe  
       Sredstev; 
( c ) opravlja nadzor in ugotavlja pravilnost  
       poslovanja MNZ; 
( d ) opravlja nadzor nad izvrševanjem sklepov IO  
       MNZ 
( e ) preverja in potrjuje letno poročilo. 
        glasovala večina vseh njegovih članov. 
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( 4 ) Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah najmanj   
       enkrat letno poroča Skupščini. 
 
( 5 ) Sklep nadzornega odbora je sprejet, če je zanj  glasovala večina vseh njegovih članov. 
 
( 6 ) Organizacija in način dela Nadzornega    odbora,  pravice in dolžnosti članov ter  
        postopek nadzora se določijo s poslovnikom o delu nadzornega odbora MNZ. 
 
 

34. člen 
(Arbitražni svet MNZ) 

 
(1) Odloča o  sporih med članicami (klubi) MNZ, trenerji in sodniki, ki izvirajo iz razmerij, ki jih 
urejajo akti in predpisi MNZ 
(2) Arbitražni svet voli skupščina in ima predsednika, podpredsednika in 3 člane. Njegov mandat 
traja 4 leta. 
(3) Arbitražni svet odloča v senatu 3 članov.  
 
(4) Predsednik, podpredsednik in člani arbitražnega sveta ne smejo biti istočasno delegati na 
skupščini, člani IO MNZ, nadzornega odbora MNZ in organov iz 36. in 37. člena teh pravil. 
 

35. člen 
(organi, ki odločajo na prvi stopnji) 

 
Organi MNZ, ki samostojno in neodvisno odločajo v svoji pristojnosti na prvi stopnji, so: 
 
Tekmovalni organi so: 

(a) vodja tekmovanja – referent tekmovanja, 
(b) disciplinski sodnik, 
(c) vodja delegiranja sodnikov, 
(d) referent za registracije 
 

36. člen 
(pritožbeni organi) 

 
Za odločanje o pritožbah proti odločbam organov iz prejšnjega člena je na drugi stopnji pristojna 
komisija za pritožbe MNZ. 
 
 

37. člen 
(svetovalne komisije za posamezna področja 

) 
(1) Svetovalne Komisije MNZ za posamezna področja so: 
 

(a) komisija za mali nogomet in futsal, 
(b) mladinska komisija, 
(c) komisija za objekte, 
(d) mednarodna komisija, 
(e) komisija za priznanja, 
(f) strokovna komisija, 
(g) komisija za ženski nogomet. 

 
(2) Komisija za mali nogomet in futsal skrbi za razvoj malega nogometa, pripravlja predloge za 

tekmovanje in skrbi za druge zadeve v zvezi z malim nogometom.  
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(3) Mladinska komisija skrbi za razvoj mladinskega nogometa in za druge zadeve v zvezi z 
mladinskim nogometom. 

(4) Komisija za objekte pregleduje in opozarja na ustreznost infrastrukture nogometnih klubov. 
(5) Komisija za priznanja pripravlja predloge za priznanja in vodi evidenco o podeljenih priznanjih. 
(6) Strokovna komisija sodeluje pri izbiri strokovnega osebja v reprezentancah in ga ocenjuje, 

sodeluje pri pripravi reprezentančnega koledarja ter obravnava vse zadeve, ki so povezane s 
strokovnim razvojem nogometa v MNZ. 

(7) Komisija za ženski nogomet skrbi za razvoj ženskega nogometa, pripravlja predloge za 
tekmovanje in skrbi za druge zadeve v zvezi z ženskim nogometom. 

 
 

38. člen 
(sestava, pristojnosti in mandat organov in komisij) 

 
(1) Sestava in pristojnosti organov iz 35. in 36. člena ter komisij iz 37. člena teh pravil se 

podrobneje določijo s pravilnikom IO MNZ. 
(2) Mandat organov in komisij traja 4 leta. 
 
(3) Člane organov iz 35. in 36. člena ter komisij iz 37. člena teh pravil imenuje IO MNZ, pri čemer 

praviloma pri imenovanju članov: 
 

(a) strokovnih organizacij društva nogometnih trenerjev in društva nogometnih sodnikov 
upošteva predlog komisije omenjenih društev, 

(b) komisije za ženski nogomet upošteva predlog KŽN, 
(c) komisije za mali nogomet upošteva predlog KMN, 
(d) drugih komisij upošteva predloge članov MNZ. 

(4) Upravičeni predlagatelji iz prejšnjega odstavka lahko predložijo nov predlog, če IO MNZ 
prvotnega predloga ni upošteval. 

(5) Za člana organov in komisij je lahko  imenovana oseba, ki je mlajša od 70 let in  ni 
pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje. 

 
 
 

39. člen 
(začasne komisije) 

 
(1) IO MNZ lahko ustanovi začasne komisije. 
(2) Njihova sestava, pristojnosti in mandat se določijo s sklepom o ustanovitvi. 
 
 
V. TEKMOVANJE 
 
 

40. člen 
(tekmovanja v MNZ) 

 
(1) MNZ določa in vodi tekmovanja na področju MNZ. 

 
 

41. člen 
(dolžnosti nogometnih klubov, pod okriljem MNZ) 

 
Nogometni klubi, pod okriljem MNZ imajo predvsem dolžnost, da: 
 

(a) prispevajo k uresničevanju ciljev MNZ in NZS, 
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(b) neodvisno in svobodno volijo svoje organe, 
(c) se ravnajo v skladu s temi pravili, drugimi akti, navodili in odločitvami MNZ, NZS, FIFA in 

UEFA, 
(d) sodelujejo v tekmovanjih in skupnih akcijah MNZ in NZS, 
(e) spoštujejo pravila igre, ki jih je določil IFAB oziroma FIFA in NZS 
(f) zagotovijo, da bodo mednarodne prijateljske tekme organizirali v skladu s pravili NZS, UEFA 

in FIFA, 
(g) priznajo pristojnost neodvisne in nepristranske arbitraže v skladu s temi pravili in spoštujejo 

njene odločitve, 
(h) priznajo pristojnost CAS in spoštujejo njegove odločitve, 
(i) s statutarnimi določili zagotovijo, da se spori, ki se nanašajo na športno tekmovalna 

razmerja, najprej rešujejo v okviru NZS, UEFA oziroma FIFA, 
(j) s statutarnimi določili zagotovijo spoštovanje načel lojalnosti, integritete in športnega duha v 

skladu z načeli fair play, 
(k) nimajo športnih razmerij z nepriznanimi subjekti in člani, sankcioniranimi z mirovanjem 

članskim pravic ali izključitvijo, 
(l) sporočijo NZS in MNZ, katerega član so, vsako spremembo njihovega statuta in drugih 

aktov, zakonitih in statutarnih zastopnikov ter članov organov. 
 
 
 

42. člen 
 (prepoved navzkrižnih interesov) 

 
Nobena fizična in pravna oseba, vključujoč povezane osebe in podružnice, ne sme izvrševati prek 
lastništva, upravljanja, opravljanja kakršne koli funkcije ali na katerikoli drugi način neposredni ali 
posredni vpliv ali nadzor na več kot en nogometni klub ali na z njimi povezane pravne osebe, kadar 
koli bi lahko bila ogrožena integriteta tekme ali tekmovanja. 
 
 

43. člen 
(disciplinske sankcije) 

 
(1) Disciplinske sankcije za posameznike in pravne osebe so: 

 
(a) opozorilo, 
(b) ukor, 
(c) denarna kazen, 
(d) odvzem naslova ali priznanja in 
(e) odvzem licence. 

 
(2) Disciplinske sankcije samo za posameznike so: 

 
(a) opomin, 
(b) izključitev, 
(c) prepoved nastopanja, 
(d) prepoved dostopa do garderob in/ali do uradnega tehničnega prostora, 
(e) prepoved vstopa na stadion, 
(f) prepoved sodelovanja v določenih ali vseh z nogometom povezanih dejavnostih in 
(g) prepoved registracije za nov klub. 

 
 
(3) Disciplinske sankcije samo za pravne osebe so: 

 
(a) prepoved prestopnih dejavnosti, 
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(b) igranje tekme brez gledalcev, 
(c) igranje tekme na nevtralnem ozemlju, 
(d) prepoved igranja na določenem stadionu, 
(e) razveljavitev rezultata tekme, 
(f) izključitev iz tekmovanja, 
(g) registracija rezultata po uradni dolžnosti, 
(h) odvzem točk, 
(i) premestitev v nižji rang tekmovanja, 
(j) prepoved napredovanja v višji rang tekmovanja in 
(k) ponovitev tekme. 

 
(4) Pristojni organ MNZ lahko izreče disciplinske sankcije le v primeru, ko ni pristojna NZS, in po 

postopku in pod pogoji, ki jih določa pravilnik MNZ, ki ga sprejme IO MNZ .  
 
 
 
 
 
 
 
VI. FINANČNO POSLOVANJE 
 

44. člen 
(premoženje MNZ) 

 
(1) Premoženje MNZ so denarna in druga sredstva, ki jih MNZ pridobi: 
 

(a) s članarino članov, 
(b) s prispevki za vodenje tekmovanj, 
(c) z darili in volili, 
(d) s prispevki donatorjev, , 
(e) s prispevki ali dotacijami NZS, 
(f) z odstopom medijskih pravic, 
(g) z odstopom sponzorskih pravic, 
(h) z odstopom licenčnih pravic, 
(i) z odstopom oglaševalskih pravic, 
(j) s trženjem vstopnine na tekmah v organizaciji MNZ, 
(k) iz naslova dividend družb, v katerih ima MNZ svoj delež ali delnice, 
(l) iz javnih sredstev, 
(m) z opravljanjem lastne dejavnosti in 
(n) iz drugih virov. 

 
(2) Premoženje so tudi nepremičnine in premičnine ter materialne in nematerialne pravice  

 
45. člen 

(finančno poslovanje) 
 

(1) MNZ razpolaga s premoženjem v skladu z letnim programom dela in letnim finančnim načrtom 
za posamezno poslovno leto, ki ustreza koledarskemu letu.  

(2) Program in letni finančni načrt sprejme Skupščina. 
(3) Skupščina vsako leto obravnava in sprejema letno poročilo in zaključni račun za posamezno 

poslovno leto.  
(4) Letno poročilo in zaključni račun vsebujeta bilanco stanja in izkaz poslovnega leta s pojasnili k 

izkazom ter poročilo o poslovanju MNZ. 
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(5) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga MNZ doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne 
dejavnosti, se sme uporabiti le za doseganje namena in ciljev MNZ, ki so opredeljeni v 5. členu 
teh pravil. 

(6) Finančno in materialno poslovanje se vodi po sistemu dvostavnega knjigovodstva v skladu z 
veljavnimi predpisi in slovenskimi računovodskimi standardi. 

(7) MNZ ima enega ali več bančnih računov.  
(8) V finančnem načrtu morajo biti določena namenska sredstva za mladinski nogomet. 
 

 
46. člen 

(javnost dela) 
 

(1) O svojem delu MNZ obvešča javnost: 
 

(a) preko lastne spletne strani, 
(b) z uradnimi obvestili, 
(c) na tiskovnih konferencah, 
(d) z vabljenjem na seje organov, 
(e) z organizacijo okroglih miz, 
(f) z izdajanjem publikacij in 
(g) na druge načine. 

 
(2) Javnost dela in dajanje točnih informacij zagotavljata predsednik in administrativni delavec 

zveze.  
 

47. člen 
(prenehanje MNZ) 

 
 
(1) MNZ preneha obstajati, če postane število članov, ki jo sestavljajo, manjše od dveh članov, ali s 

sklepom Skupščine. 
(2) Če MNZ preneha obstajati, se poravnajo vse obveznosti. 
(3) Neporabljena javna sredstva se vrnejo v proračun. 
(4) Na podlagi sklepa Skupščine so prevzemniki preostalega premoženja tiste nepridobitne pravne 

osebe, ki se ukvarjajo z nogometno igro in imajo podobne cilje kot MNZ. 
 
 
 
VII. PREHODNI IN KONČNE DOLOČBE 
 
 
 

48. člen 
(prehodne odločbe) 

 
 
(1) IO MNZ mora vse pravilnike in druge akte, ki jih sprejema na podlagi teh pravil, uskladiti z 
njegovimi določbami najkasneje do 31.12. 2021. 
 
(2) Člani MNZ M. Sobota morajo svoje statute uskladiti svoje statute s statutom NZS in pravili MNZ 
M. Sobota najkasneje do 31. 3. 2022. 
 
 

49. člen 
(končne odločbe) 
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(1) Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na Skupščini. 
 
(2) Z dnem njegove uveljavitve prenehajo veljati dosedanja Pravila MNZ M. Sobota. 

 
(3) Spremembe in dopolnitve pravil, ki se  nanašajo na omejitev mandatov in nove  pogoje 

za izvolitev oziroma imenovanje v organe in komisije MNZ stopijo v veljavo z  novim 
mandatnim obdobjem organov in  komisij. 

 
 
Murska Sobota, 06.09. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Predsednik MNZ Murska Sobota:  
        Danilo KACIJAN 
 


