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- VSEM KLUBOM
- MDNS M. SOBOTA
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- ZVEZA KLUBOV MALEGA NOGOMETA M.SOBOTA
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VABILO
Na podlagi 22. čl. PRAVIL MNZ M. Sobota sklicujem, SKUPŠČINO KLUBOV MNZ M.
Sobota, ki bo izvedena:

V ČETRTEK, 07. 04. 2022 ob 18.30 uri
V PROSTORIH MURSKE REPUBLIKE HOTELA ZVEZDA, TRG ZMAGE 8, 9000
MURSKA SOBOTA

DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.

Ugotovitev navzočnosti
Izvolitev organov skupščine
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje skupščine
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 in potrditev poročil
7. Program dela in finančni plan za leto 2022

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

Gradivo za skupščino bo članicam posredovano naknadno!

ZAPISNIK

SKUPŠČINE klubov Medobčinske nogometne zveze Murska Sobota, ki je bila dne 6. 9. 2021
ob 19.00 uri v PROSTORIH MURSKE REPUBLIKE HOTELA ZVEZDA, Trg Zmage 8,
Murska Sobota.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Ugotovitev navzočnosti
Izvolitev organov skupščine
Pregled zapisnika zadnje seje skupščine
Poročila
- predsednika IO MNZ M. Sobota
- referenta tekmovanj
- disciplinskega sodnika
- poročilo MDNS M. Sobota
- poročilo DNT M. Sobota
- finančno poročilo
Poročilo nadzornega odbora
Razprava o poročilih
Program dela in finančni plan za leto 2021
Dopolnitev in uskladitev PRAVIL MNZ MURSKA SOBOTA

K tč. 1

Ugotovitev navzočnosti

Predsednik IO MNZ Murska Sobota, g. Danilo KACIJAN, je prisotne predstavnike klubov in
ostale navzoče nagovoril in pozdravil. Izpostavil je, da je za nami težko leto, zaradi razmer z
virusom COVID-19. Tudi v nadaljevan ju pa so pred klubi in nogometom nasploh težki izzivi.
Na podlagi zbranih pooblastil prisotnih predstavnikov klubov je bilo ugotovljeno, da je na
skupščini prisotnih 20 predstavnikov klubov od skupno 32 članov. Nadalje je bilo ugotovljeno,
da je skupščina na podlagi prvega odstavka 24. člena Pravil MNZ Murska Sobota sklepčna.
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Na skupščini so bili prisotni naslednji delegati članic MNZ Murska Sobota:
1. Goran Gutalj - Društvo nogometnih trenerjev Murska Sobota
2. Aleksander Bevk – NK Apače
3. Alen Balažic – DNŠ Mura
4. Zlatko Kajdič – KMN Meteorplast
5. Zlatko Hahn – NK Roma
6. Bogdan Črnko – NK Tišina
7. Ciril Podgorelec – NK Ljutomer
8. Marjan Žekš – NK Rakičan
9. Drago Vukan – ŠD Cven
10. Nino Šnurer Kacijan – NK Cankova
11. Rihard Peurača – NK Goričanka
12. Božidar Crnkovič - Medobčinsko društvo nogometnih sodnikov Murska Sobota
13. Marjan Granfol – NK Gančani
14. Janez Žižek – NK Lipa
15. Andrej Kuhar – NK Kema Puconci
16. Karel Horvat – NK Serdica
17. Goran Pintarič – NK Čarda Martjanci
18. Franc Šlihthuber – ŠD Križevci v Prekmurju
19. Kristijan Kukec – NK Tromejnik Kuzma
20. Dušan Magdič – ŠD NK Veržej
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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
- Zlatko HAHN – član delovnega predsedstva
Verifikacijska komisija: Ciril PODGORELEC in Danijel ŽALIK
Overovatelja zapisnika: Marjan ŽEKŠ in Dušan MAGDIČ
Zapisnikar: Damjan ANŽELJ
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 26. 5. 2020. 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 bila tekmovanja v letu 2020 specifična in se je bilo potrebno
obvezno prilagajati razmeram v zvezi COVID-19. V prejšnjih letih je nogomet utrpel veliko
škodo in na splošno tudi šport oz. rekreacija. Ne sme nam biti primarna naloga samo
rezultat, ampak, da se ljudje družijo, so na svežem zraku in da je nogomet dostopen za vse.
Kljub vsemu pa smo dožni spoštovati predpise in ukrepe države. Zaupati je potrebno stroki.
Kljub vsem težavam smo se stvarem prilagajali in določene stvari tudi izpeljali. Največ pa
smo izgubili pri najmlajših. Kljub temu so se v letu 2020 zgodile v MNZ Murska Sobota, stvari
na katere smo lahko vsi ponosni. NŠ Mura je postala pokalni zmagovalec NZS, tudi v
Evropskem tekmovanju je Slovenijo in tudi Pomurje predstavljala zelo dobro in je tudi interes
ljudi za nogomet v Pomurju zelo narasel. ŽNK Pomurje je že vrsto let nosilec ženskega
nogometa v Sloveniji. To je klub, ki tudi v Evropskem tekmovanju nekaj pomeni. Tudi v letu
2021 se uspehi nadaljujejo, NŠ Mura je nadgradila svoj uspeh in postala državni prvak.
Vsekakor pa to ni naključje in je rezultat načrtnega, timskega dela, ki se je obrestovalo. Na
lovorikah živeti je težko in bo potrebno delati še močneje. Tudi ŽNK Pomurje je postalo
državni prvak. Izpostavil je tudi zelo dobro infrastrukturo, ki jo imamo v Pomurju in smo po
merilih NZS glede tega v špici. Obžaluje, da nimamo nobenega kluba v tretji ligi. V prihodnje
bo ključnega pomena medsebojno sodelovanje. Prav tako bodo ključne tudi osnovne šole in
starši otrok. Posamezni turnirji v mlajših kategorijah, ki so jih organizirali Veržej, Čarda in
Mura so zelo lepo uspeli. V okviru MNZ Murska Sobota se niso zaračunavale nobene takse
in registracije. Sodelovanje z NZS je zelo dobro. Predsednik je izpostavil, da smo v zadnjih
štirih letih v Pomurje pripeljali 770.000 EUR sredstev. Ta sredstev so se razdelila skoraj med
vse deležnike, v večjih ali manjših deležih. Nogomet je panoga, ki bi se morala povezovati z
gospodarstvom in drugimi panogami. Lige so bile formirane glede na dane možnosti. Glede
na razmere vezane na COVID-19 se po končanem tekmovanju ni razglasilo zmagovalcev.
Marsikatera tekma iz znanih razlogov tudi ni bila odigrana. S sodniško in trenersko
organizacijo MNZ Murska Sobota dobro sodeluje. Problem trenerske organizacije je v tem,
da v mlajših kategorijah ni najboljših trenerjev. Vse nekako bolj zanima članski nogomet, na
mlajše selekcije pa se pogosto pozablja. V kolikor z mladimi ne bomo delali bomo v prihodnje
imeli velike težave pri članskem nogometu. Sodniki imajo velike težave z kadrom, ki ga
primanjkuje. Predsednik apelira na igralce, ki so končali z aktivnim igranjem, da se naj
odločijo za sodniške kariere. Velikokrat se tako zgodi, da tekmo sodi samo en sodnik, zaradi
pomanjkanja sodnikov. Ustanovila se je tudi Pomurska nogometna liga skupaj z MNZ
Lendava. V lanskem letu se je izvedla tudi volilna skupščina, ki se je zaradi razmer z COVID19 tudi prestavila na kasnejši termin. Na tekmovalnem področju nekih večjih disciplinskih
zadev ni bilo.
Zaradi razmer z COVID-19 je v lanskem letu odpadla obletnice 60 let MNZ Murska Sobota, ki
bo enkrat v prihodnje.
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Glede finančnega poročila je predsednik povedal, da se MNZ obnaša gospodarno in
racionalno. MNZ Murska Sobota in MNZ Lendava si delita stroške administrativnega
delavca. V lanskem letu se je naredila tudi obnova spletne strani, ki je sedaj v moderni obliki
in tudi prilagojena za gledanje na mobilnih telefonih. Predsednik je izpostavil zelo velik obisk
spletne strani, predvsem ob koncih tedna, ko so objavljeni rezultati in zapisniki tekem. Skupaj
odhodkov je bilo 37.034,13 EUR, prihodkov pa 47.217,14 EUR. Izvršni odbor je tudi sprejel
sklep, da se bo posameznim klubom pomagalo v materialnem smislu. V ta namen je bila
ustanovljena tudi posebna komisija, ki bo pripravila kriterije za razdelitev pomoči.
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. Pozna tudi finančno situacijo. Delo MNZ
Murska Sobota je bilo v letu 2020 pozitivno, transparentno, v skladu s sprejetimi pravili in
skladno s sprejetim Finančnim načrtom. Finančna sredstva so bila porabljena racionalno.
Precejšnji del sredstev je bilo pridobljeno od NZS. Predvsem za programe sofinanciranja
športa za vse. Finančno poslovanje je vodeno ažurno, pregledno. Računovodska
dokumentacija je pravilno vodena. Dokumenti so pravilno arhivirani. Odhodki MNZ Murska
Sobota imajo podlago v ustrezni dokumentaciji. Izvršni odbor se je sestal na šestih rednih
sejah in eni problemski. Odhodki MNZ Murska Sobota imajo podlago v ustrezni
dokumentaciji. Kakšnih kršitev pri delovanju pa ni bilo zaznati. Zahvalil se je vsem organom
in članom komisij za uspešno opravljeno delo v preteklem letu. Klubom in igralcem pa za
uspešno delovanje.
Razprave po podanih poročilih ni bilo.
Vsa poročila so bila sprejeta oziroma potrjena soglasno.

K tč. 7
Program dela in finančni plan za leto 2021

Program dela in finančni plan za leto 2021 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 2021.

Glede programa dela je povedal, da se bo potrebno prilagajati dani situaciji. Če se bo
situacija izboljšala bomo lahko delali več. Upoštevati pa bo potrebno ukrepe NIJZ-a.
Tekmovalna sezona se je začela dobro in predsednik upa, da se bo tudi končala dobro. V
Pomurski ligi so bili že odigrani 4. krogi. Predsednik pričakuje, da bo možno tekmovanje pod
določenimi pogoji odigrati do konca. V kolikor bo tekmovanje ustavljeno kot lani bomo imeli
težko in nepopravljivo situacijo. Na žalost je iz tekmovanja s člansko ekipo odstopila ekipa
NK Bakovci. Z mlajšimi selekcijami pa ostaja v tekmovanju. MNZ Murska Sobota je včasih
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imela bistveno več klubov v tekmovanju kot sedaj. Situacija je pač takšna kot je in se ji
moramo prilagajati. Predsednik apelira na vse za cepljenje, kar pa je individualna odločitev
vsakega posameznika. Potekajo tudi prizadevanja, da bi testiranja za mlajše kategorije
plačevala država. Odloki se skoraj dnevno spreminjajo, prav tako izjeme. V letu 2021 se bo v
okviru NZS še naprej boril za dobrobit klubov. Na razpolago je bilo bistveno več sredstev,
vendar sta tudi UEFA in FIFA ocenila, da so časi negotovi in so sredstva zmanjšali.
Infrastruktura naših klubov potrjuje, da sredstva iz preteklih let niso bila vržena vstran. Zato
ima predsednik tudi boljše izhodišče pri pogajanjih. Leto, ki je pred nami bo zahtevno.
Nekatere stvari smo se že naučili, nekatere se še bomo. V tej situaciji kot smo bomo izvajali
predpisane ukrepe. Predsednik je na vse prisotne apeliral, da v kolikor imajo v svojih
sredinah primerne ljudi za trenersko in sodniško organizacijo, da jih spodbudijo k
vključevanju v ti dve organizaciji.
Glede finančnega poročila je povedal, da MNZ Murska Sobota v letu 2021 predvideva
42.005,00 EUR prihodkov in 51.082,47 odhodkov. Ker obstaja določena rezerva iz preteklih
let se bo iz tega tudi pomagalo klubom in kljub temu bo ostalo nekaj pozitivne rezerve za
prihodnje leto.
Razprave po podanem programu delo in finančnem planu za leto 2021 ni bilo.
Program dela in finančni plan za leto 2021 sta bila sprejeta oziroma potrjena soglasno.

K tč. 8
Dopolnitev in uskladitev PRAVIL MNZ MURSKA SOBOTA
Predsednik je povedal, da spremembo narekuje uskladitev s pravili UEFA in NZS. Čistopis
besedila so klubi prejeli z gradivom in vse spremembe so označene z rdečo barvo. V
nadaljevanju je predsednik predstavil vse spremembe po posameznih členih z obrazložitvijo.
Razprave po podani predstavitvi ni bilo.
Pravila MNZ Murska Sobota so bila sprejeta oziroma potrjena soglasno.

Razno
Prisotne je nagovoril g. Robert VUKAN, predstavnik MDNS Murska Sobota, ki je izpostavil
problematiko manjka sodnikov. Upad sodnikov je čedalje večji, novih sodnikov praktično ni,
starostna meja obstoječih pa se dviguje. Stanje je slabo in smo vsi skupaj pred velikimi izzivi.
Prisotne je pozval, da preverijo po svojih sredinah, če mogoče obstaja kdo, ki bi ga zanimala
sodniška funkcija. Glede na navedeno problematiko ni mogoče več vseh tekem pokriti s
sodniškimi trojkami. Ideja je, da bi klubi v svojih sredinah promovirali sodniško organizacijo in
mogoče tako prispevali, da bi se kdo odločil tudi za sodniško kariero. Smatra, da v Pomurju
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POROČILO PREDSEDNIKA O DELU MNZ M. SOBOTA ZA LETO 2021
Tekmovanja so bila v letu 2021 specifična in izvedena prilagojena na razmere
vezane na epidemijo COVID-19.
Tako je v vseh ligah potekalo tekmovanje ob upoštevanju navodil in priporočil NIJZ.
Še vedno ni bilo izvedeno pokalno tekmovanje MNZ M. Sobota tako v članski kot
mladinski kategoriji.
Tudi ostale mlajše kategorije so odigravale turnirje in tekme v zelo omejenem številu
in vse niso bile končane, posamezne ne odigrane tekme niso bile odigrane delno tudi
iz objektivnih in opravičljivih razlogov. Še največ težav povezano na epidemijo
COVID-19 je bilo zaznati prav v tekmovanjih mlajših kategorij.
Centri MNZ, U-12 in U-13 so imeli treninge v centrih ( Murska Sobota, Bakovci). Tudi
centri so se izvajali v skladu in možnostjo upoštevanja razmer COVID-19.
V veteranski ligi MNZ M. Sobota je nastopalo 12 ekip. V jesenskem delu tekmovanja
posamezne ekipe niso v celoti oz. sploh niso tekmovale in bo potrebno z novo
tekmovalno sezono temeljito spremeniti sistem tekmovanja v omenjeni ligi.
Dne 22.06.2021 je bila izvedena volilna skupščina organov MNZ Murska Sobota.
Omenjena skupščina bi morala biti sklicana že prej, vendar zaradi razmer COVID-19
to ni bilo možno izvesti.
06.09.2021 je bila izvedena tudi redna letna skupščina, na kateri so bila dopolnjena
Pravila MNZ Murska Sobota in so bila s strani UE Murska Sobota tudi potrjena.
Dopolnjena in potrjena Pravila so objavljena na spletni strani MNZ Murska Sobota.
V letu 2021 smo dopolnili spletno stran MNZ Murska Sobota.
Članska ekipa DNŠ Mura je postala državni prvak in si s tem pridobila pravico
nastopanja na tekmah mednarodnega tekmovanja, kjer je tudi zelo uspešno
nastopala in tako zastopala tudi barve Pomurja kot celotne Slovenije. Ob tej priliki
vsem igralcem, strokovnemu vodstvu in klubu iskreno čestitamo za vrhunske
dosežke.
ŽNK Nona Pomurje Beltinci so v letu 2021 ponovno postale državne prvakinje in si s
tem pridobile pravico nastopanja na tekmah mednarodnega tekmovanja. 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 2021 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 v TL 2020/21 in v jesenskem delu
tekmovanja 2021/22 niso plačevali nobene tekmovalne takse. Večji delež je
prispevala NZS s sofinanciranjem izvajanja programov delovanja naše zveze iz z
prihranki MNZ Murska Sobota iz preteklih let.
V letu 2021 se je IO MNZ M. Sobota sestal na 6. rednih sejah, 1. izredni in 1.
korespondenčni 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 2021 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.
S 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, marec 2022
Predsednik IO MNZ M. Sobota:
Danilo Kacijan, l. r.

POROČILO REFERENTA TEKMOVANJA V LIGAH MNZ M. SOBOTA
- TEKMOVALNO LETO 2020/2021 IN JESENSKI DEL TL 2021/22
Tekmovanja v spomladanskem delu TL 2020/21 so bila zaradi razglašene epidemije
COVID- 19 prekinjena.
V jesenskem delu TL 2021/22 je MNZ Murska Sobota vodila tudi Pomursko nogometno
ligo, kjer je bilo odigrano 12. krogov. Posebnosti v tekmovanju ni bilo.
V 1.MNL MS-člani je bilo jeseni 2021 odigrano 11. krogov. Pred začetkom tekmovanja
je iz lige izstopil ŠNK Bakovci, tako, da je ligo sestavljalo 15 ekip.
Brez večjih težav je potekalo tekmovanje mlajših kategorij. Nekatere tekme so bile v
jesenskem delu preložene zaradi razmer v zvezi z COVID- 19.
Vodja tekmovanja:
Danilo Kacijan, l. r.

POROČILO DISCIPLINSKEGA SODNIKA
ZA TEKMOVALNO LETO 2021/2022 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.
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 2021/2022.
Disciplinski sodnik:
Danijel Žalik, l. r.

Medobčinsko društvo nogometnih sodnikov Murska Sobota

Slovenska ulica 25
9000 Murska Sobota

Murska Sobota, 15.02.2022

ZADEVA: POROČILO O DELOVANJU MDNS MURSKA SOBOTA
ZA LETO 2021
 Društvo šteje 44 članov, od tega 31 aktivnih sodnikov. V letu 2021 je tekme pod okriljem NZS
sodilo: 1. sodnik na listi mednarodnih pomočnikov sodnikov, 3. sodniki na A listi državnih
sodnikov, 6. sodnikov na A-1 listi državnih pomočnikov sodnikov, 2. sodnici na listi mednarodnih
pomočnic sodnikov, 2. sodnici na A listi državnih sodnic, 2. sodnici na A-1 listi državnih sodnic,
3. 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 juniju in sicer 26.06.2021 in 27.06.2021 je bil pred pričetkom jesenskega dela
tekmovanja prvenstva organiziran dvodnevni 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. Seminar je bil
izveden z zamikom zaradi ukrepov Vlade RS v zvezi Covid-19. V sklopu seminarja je bilo
opravljen preizkus teoretične in fizične pripravljenosti sodnikov, katerega je večina sodnikov
uspešno opravila.
 Prav tako je bila 26.06.2021 izvedena redna letna skupščina.
 V mesecu septembru in sicer 06.09.2021 je bila na skupščini MNZ Murska Sobota vsem
prisotnim predstavljana problematika pomanjkanja sodniškega kadra in v nadaljevanju vsem
klubom članom MNZ Murska Sobota poslano propagandno gradivo s pozivom po pomoči pri
pridobivanju novih sodnikov. Prav tako je bila vsem klubom ponujena možnost prihoda v njihove
sredine in brezplačna predstavitev vloge in dela sodnika, predavanj iz PNI in hitre izvedbe
tečajev za nove sodnike. Prav tako je bilo propagandno gradivo vsem klubom preko MNZ
Murska Sobota poslano s spremnim dopisom o problematiki pomanjkanja sodniškega kadra. Po
delovnem srečanju s predsednikom ZNSS Davidom McDowellom in vodjem oddelka za
sodniške zadeve pri ZNSS Žigom Dobrunom še s strani ZNSS, vendar kljub vsemu odziva ni
bilo.
 V mesecu oktobru in sicer 25.10.2021 je bil izveden plenarni sestanek članov MDNS Murska
Sobota.
 V letu 2021 se je izvršni odbor društva sestal na 1. redni in 1. korespondenčni seji. Realizirani
so bili vsi sklepi, ki so bili zastavljeni na omenjenih sejah.
 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 bolezni 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

1

Medobčinsko društvo nogometnih sodnikov Murska Sobota

-

spremljanje mladih sodnikov, talentov in kandidatov za prehod v izobraževalni sistem ZNSS
je bilo zaradi manjšega števila odigranih tekem na lokalnem nivoju izvedeno v zmanjšanem
obsegu /spomladanski del tekmovanja je bil v celoti odpovedan/.
 Društvo je ob zaključku leta 2021 v mesecu decembru v sklopu zaključnega plenarnega
sestanka organiziralo družabno srečanje za svoje člane.
 Na podlagi poročil kontrolorjev, mentorjev in delegatov tekem ocenjujemo sojenje sodnikov
našega društva kot dobro. Sodelovanje s klubi ocenjujemo kot dobro.
 Sodelovanje z vodstvom MNZ Murska Sobota je bilo korektno.

Predsednik MDNS Murska Sobota
Božidar Crnković
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9000 M. Sobota
Poročilo o delovanju DNT M. Sobota za leto 2021
Realizacija programa dela za leto 2021, sprejetega na Skupščini društva, ki je bila zaradi ukrepov pandemije covid
izvedena na daljavo 19.3.2021, je bila hkrati tudi volilna za organe društva. Izvoljeni so bili naslednji organi:
- Predsednik: Goran Gutalj
- Člani UO DNT MS: Bojan Malačič (podpredsednik), Jožef Krauthaker, Bogdan Črnko, Nenad Dolgov, Jožek Špilak,
Ljubo Antolin in Zoran Cirkvenčić (predsednik SZT, po položaju)
- Člani NO: Leon Horvat, Nuša Ladinek, Blaž Krauthaker
- Disciplinski sodnik: Vladimir Vlaškalić
Društvo nogometnih trenerjev ima še Komisijo za priznanja v sestavi: Ivan Maučec, Drago Habot in Jožef Husar, katero
potrjuje UO.
Zradi pandemije covid, ki traja že od marca 2020, smo trenerjem finančno priskočili v pomoč, saj so bili vsi seminarji
brezplačni, vsem trenerjem, ki so v preteklih letih imeli aktivirane licence za delo, pa smo ustrezno znižali licenčnine
procentualno za mesece v katerih jim je bilo onemogočeno delo.
Kot že rešeno je bilo leto 2021 pretežno zaznamovano z omejitvami zaradi Covida, zato so tudi aktivnosti potekale
prilagojeno danim razmeram. Realizacijo aktivnosti društva podajamo kronološko:
Marec:
 19. 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. Izvolili smo nove organe društva za obdobje do leta 2025.
April, Maj, Junij:
 Po sklepu UO ZNTS, da se letošnji licenčni seminarji organizirajo in izvedejo preko spleta, je od 25. maja do 25.
junija potekal spletni licenčni seminar. Vsebine so bile vnaprej pripravljene, na ta način pa smo vsem trenerjem
omogočil kvalitetno spremljanje predavanj in praktičnih vaj za trenerje vseh starostnih kategorij. Spletni seminar
so trenerji odlično sprejeli, prevladalo pa je tudi razmišljanje, da bi tudi v prihodnje lahko potekali seminarji v
kombinaciji spletnega dela in praktičnega dela v živo.
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 75%
zmanjšanju cene licence UEFA B in C za tiste trenerje, ki so v pretekli tekmovalni sezoni imeli aktivno licenc.
September, Oktober, November, December:



.

Zaradi veljavnih omejitev v državi, je septembra oz. oktobra odpadel osrednji izpopolnjevalni seminar ZNTS,
kakor tudi predviden izpopolnjevalni seminar v organizaciji DNT-ja
Z delno sprostitvijo u krepov v državi, smo se člani UO uspeli nekajkrat dobiti v živo in po dolgem času opraviti
potrditve korespodenčnih sklepov, ki os bili sprejeti na daljavo.

UO društva je v letu 2020 v polni sestavi imel šest (6) rednih sej in eno (2) korespodenčni seji.
Za relativno uspešno delo v 'drugačnem' letu 2021 se zahvaljujem prejšnjemu UO in drugim organom za opravljeno
delo, kakor tudi vsem trenerjem in novo izvoljenim 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, predsednik

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA
MURSKA SOBOTA, Slovenska 25

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2021 in
FINANČNI PROGRAM ZA LETO 2022
2021

PROGRAM 2022

PRIHODKI:
1. Prihodki NZS – (sofin. MNZ , sofin centrov,
nogomet za vse, … )
2. Članarina Klubi MNZ, veterani
3. Sankcije klubom

39.096,89 eur
0,00 eur
2.252,00 eur

SKUPAJ:

41.348,89 EUR
2021

39.000,00 eur
0,00
2.000,00

eur
eur

41.000,00

EUR

PROGRAM 2022

STROŠKI/ODHODKI :
1. Stroški: nogomet za vse; pok.reg.; šola nog.;
2. Stroški: računovodskih storitev
računalniških storitev
administrativnega delavca
3. Stroški: sejnin-kilometrine(člani IO)
4. Stroški: kilomet.; podj. pog. z dajatvami
5. Stroški: najema dvoran, igrišč .
6. Stroški: snemanj, reklame, reprezentanca
7. Stroški: članarina NZS
8. Drugi stroški (elektrika, kurjava, komun.stor, stoli, čiščenje)
9. Stroški poštni, telekomun.in bančnih stor.
10. Dotacija delovanje MDNS M.Sobota
11 . Amortizacija
12. Drugi odhodki(obv. Iz preteklega leta)

20.936,93 eur*
1.464,00 eur*
2.004,90 eur*
9.312,00 eur*
2.552,37 eur*
1.677,27 eur*
1.500,00 eur*
903,04 eur*
215,00 eur*
3.659,09 eur
853,00 eur*
/
eur
1.490,33 eur*
/
eur

17.000,00 eur
1.800,00 eur
2.000,00 eur
9.000,00 eur
2.500,00 eur
1.800,00 eur
2.000,00 eur
1.000,00 eur
215,00 eur
4.000,00 eur
850,00 eur
/
eur
1.350,00 eur
1.591,00 eur

SKUPAJ:

46.567,93 EUR

45.106,00

RAZLIKA

-

5.219,04 EUR

EUR

- OBVEZNOSTI KLUBOV DO ZVEZE - na dan 31.12.2021

7.722,00 EUR

- NEPORAVNANI RAČUNI MNZ - obv.do dob.na dan 31.12.2021

1.591,60 EUR

- STANJE TRR NA 31.12. 2021

39.248,15 EUR

Pripravil:
Zlatko Kajdič s.p.
Murska Sobota, marec 2022
Predsednik IO MNZ:
Danilo KACIJAN

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

Datum: 09. 03. 2022

PROGRAM DELA MNZ M. SOBOTA ZA LETO 2022

 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
 Aktivno sodelovanje in pomoč vsem članicam pri izvajanju ukrepov v zvezi
epidemije !!

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

