
 
 
 
 

 
 
 

SSSKKKUUUPPPŠŠŠČČČIIINNNAAA   MMMNNNZZZ   
MMMUUURRRSSSKKKAAA   SSSOOOBBBOOOTTTAAA   222000222000   

 
 

Četrtek, 19. 03. 2020 ob 19.00 uri 
 

konferenčna soba HOTELA ZVEZDA (MURSKA REPUBLIKA) 
Trg zmage 8, MURSKA SOBOTA  

 
 

 
MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA M. SOBOTA 
Slovenska ul. 25, p.p. 33, 9000  MURSKA SOBOTA             



 

 
 
 
Datum, 27.01.2020 
 
 

- 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 v ČETRTEK, 19. 03. 2020 ob 19.00 uri 
 
v konferenčni sobi HOTELA ZVEZDA (MURSKA REPUBLIKA) v M. Soboti. 
 
 
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 2020 
8. Izredne omilitve kazni 

 
 

Predsednik IO MNZ M. Sobota: 
 
       Danilo Kacijan, l. r. 
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Z A P I S N I K 
 

 

SKUPŠČINE klubov Medobčinske nogometne zveze Murska Sobota, ki je bila dne 22. 3. 
2019 ob 19.00 uri v konferenčni dvorani Hotela ZVEZDA (MURSKA REPUBLIKA), Trg 
zmage 8 v Murski Soboti. 

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. 
 
Na podlagi zbranih pooblastil prisotnih predstavnikov klubov je bilo ugotovljeno, da je na 
skupščini prisotnih 16 predstavnikov klubov in predstavnika MDNS Murska Sobota ter DNT 
Murska Sobota (skupaj torej 18 članov MNZ Murska Sobota). Nadalje je bilo ugotovljeno, da 
je skupščina na podlagi prvega odstavka 24. člena Pravil MNZ Murska Sobota sklepčna. 
 
Predsednik ŽNK Telemach GMT Beltinci, g. Branko GROS, je predlagal spremembo 
dnevnega reda, in sicer da se doda deveta točka dnevnega reda (Sprememba Pravil MNZ 
Murska Sobota – zastopanost predstavnika ženskega nogometa po položaju). G. Branko 
GROS je obrazložil predlog ŽNK Telemach GMT Beltinci po spremembi dnevnega reda. 
Povedal je, da bi bilo smiselno, da imata tudi kluba ženskega nogometa svojega 
predstavnika v IO MNZ Murska Sobota, ki bo zastopal interese ženskega nogometa. 
Predsednik IO MNZ Murska Sobota, g. Danilo KACIJAN, je spremembi dnevnega reda 
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nasprotoval. Povedal je, da tudi druge MNZ nimajo v IO predstavnika ženskega nogometa po 
položaju. 
 
Sprememba dnevnega reda ni bila potrjena. Potrjen je bil predlagani dnevni red           
(16 ZA, 2 VZDRŽANA). 
 
 

K tč. 2 
 

Izvolitev organov skupščine 
 

V organe skupščine klubov se izvolijo: 
- Danilo KACIJAN – predsednik delovnega predsedstva 
- Dušan MAGDIČ – član delovnega predsedstva 
- Janez LEGEN – član delovnega predsedstva 

 
Verifikacijska komisija: Silvester ŽELEZEN in Franc GORZA 
 
Overovatelja zapisnika: Ivan TKALEC in Janez KREFT 
 
Zapisnikar: Sašo NORČIČ 
 
Vsi organi skupščine klubov so bili soglasno sprejeti in potrjeni. 
 
 

K tč. 3 
 

Pregled zapisnika zadnje seje skupščine 
 

Predsednik delovnega predsedstva, g. Danilo KACIJAN je povedal, da je bila zadnja seja 
skupščine dne 23. 3. 2018. 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 soglasno sprejet in potrjen.  
 
 

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. 
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Poročila: 
- predsednika IO MNZ M. Sobota, 
- referenta tekmovanj, 
- disciplinskega sodnika, 
- poročilo MDNS M. Sobota, 
- poročilo DNT M. Sobota, 
- finančno poročilo, 
- 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 in 2. MNL – 
člani  se pojavljajo manjše težave pri izvedbi tekem in težave z nedisciplino na nekaterih 
tekmah. V tekmovanju 1. MNL – mladinci je bilo precej težav. Posamezne ekipe niso odigrale 
vseh tekem oziroma  so velikokrat nastopile v nepopolnih postavah. Prav tako je bilo nekaj 
tekem preloženih in je bilo težko najti nadomestne termine za ne odigrane tekme.  
 
V mlajših kategorijah je leta 2018 prihajalo pri nekaterih klubih do določenih težav pri 
odigravanju tekem, v določenih primerih iz objektivnih razlogov, v določenih primerih pa 
zaradi neresnosti posameznih klubov.  
 
MNZ Murska Sobota je v letu 2018 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 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 2018 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 2018 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 
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mlajših kategorijah. Nadalje delegati morajo dokumentacijo s tekme dostaviti na sedež MNZ 
Murska Sobota.  
 
G. Danilo KACIJAN je prav tako pohvalil ŽNK Telemach GMT Beltinci, ki je 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 mesecu juliju je bil na igrišču NK Čarda uspešno izveden poletni nogometni tabor za 
mlajše kategorije, katerega se je udeležilo 131 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. Prav tako je g. Danilo KACIJAN izpostavil dobro sodelovanje z MNZ 
Lendava in ponovno uvedbo Pomurske nogometne lige (PNL). 
 
Vse aktivnosti v zvezi z obveščanjem so tudi v letu 2018 potekale preko lastne spletne strani, 
ki ima dnevno čez 1300 ogledov in se število ogledov stalno povečuje. 
 
Za delovanje MNZ Murska Sobota je 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 3. 
SNL – Vzhod in veteranske lige malega nogometa. Prav tako so del sredstev v letu 2018 
prispevali klubi, ki tekmujejo v ligah MNZ Murska Sobota.  
 
V letu 2018 se je IO MNZ Murska Sobota sestal na 8. rednih sejah 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 je omenil tudi, da je MNZ Murska Sobota v članstvo sprejela ŽNK 
Goričko Stanjevci in ŠD Razkrižje.  
 
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 2018 
transparentno in v skladu s sprejetimi pravili. 
 
Predsednik ŽNK Telemach GMT Beltinci, g. Branko GROS, se ni strinjal s poročilom 
nadzornega sveta. Povedal je, da bi o sprejemu ŽNK Goričko Stanjevci in ŠD Razkrižje v 
članstvo MNZ Murska Sobota morala odločati Skupščina klubov MNZ. Prav tako je povedal, 
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da IO MNZ Murska Sobota ni obravnaval problematike FUTSAL-a in ženskega nogometa. 
Nadalje je povedal, da je Finančno poročilo za leto 2018 pomanjkljivo in nerazdelano kar ne 
omogoča možnosti kontrole porabe finančnih sredstev. Prav tako finančno poročilo ne 
vsebuje Bilance stanja in Izkaza poslovnega izida. Nadalje je g. Branko GROS povedal, da v 
programu NOGOMET ZA VSE ni opredeljen denarni tok. 
 
Predsednik IO MNZ Murska Sobota, g. Danilo KACIJAN, je povedal, da sta se v okviru 
programa NOGOMET ZA VSE organizirala turnirja v Apačah in Puconcih. Prav tako so se iz 
tega programa posameznim klubom pokrili določeni stroški. 
 
Predsednik nadzornega odbora, g. Janez LIPIČ, je odgovoril, da je bilo poslovanje MNZ 
Murska Sobota v letu 2018 zakonito in profesionalno.  
 
Predstavnik ŠD NK Križevci, g. Mihael ŠLIHTHUBER, je povedal, da je imel ŽNK Telemach 
GMT Beltinci predstavnika v IO MNZ Murska Sobota, ki pa je po prvi seji odstopil iz osebnih 
razlogov. 
 
Predstavnik ND Beltinci, g. Janez LEGEN, je povedal, da bi klubi glede na majhno število 
igralcev v mlajših kategorijah morali sklepati dogovore o medsebojnem sodelovanju.  
 
Predsednik IO MNZ Murska Sobota, g. Danilo KACIJAN, je povedal, da MNZ Murska Sobota 
posluje pozitivno. Kljub obveznostim klubov do MNZ Murska Sobota, ki znaša dobrih 34. 000 
eurov, je bil na dan 31. 12. 2018 izkazan presežek v višini dobrih 17.000 eurov.   
 
Vsa poročila so bila sprejeta oziroma potrjena (16 ZA, 2 PROTI). 
 
 

K tč. 7 
 

Program dela in finančni plan za leto 2019 
 

Program dela in finančni plan za leto 2019 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 2019.  
 
Predsednik MNZ Murska Sobota, g. Danilo KACIJAN, je vse prisotne seznanil, da bo naloge 
administrativnega referenta hkrati za MNZ Murska Sobota in MNZ Lendava opravljal g. 
Danijel ŽALIK. 
 
Predsednik ŽNK Telemach GMT Beltinci, g. Branko GROS, je povedal, da je Program dela 
za leto 2019 po njegovem mnenju pomanjkljiv. Predlagal je, da se podrobno definira program 
mladinskega nogometa in se tak program naknadno pošlje vsem klubom. Nadalje je še 
povedal, da so v Sloveniji klubi ženskega nogometa zapostavljeni in da ne dobijo potrebne 
pomoči.  
 
Predsednik MNZ Murska Sobota, g. Danilo KACIJAN, je odgovoril, da sta oba ženska 
nogometna kluba pod okriljem MNZ Murska Sobota, torej ŽNK Telemach GMT Beltinci in 
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ŽNK Goričko Stanjevci, bila deležna korektne obravnave in da noben nogometni klub ni 
zapostavljen. 
 
Predstavnik ŠD NK Križevci, g. Mihael ŠLIHTHUBER, je pozval klube, da naj podajo pobude 
in pripombe z zvezi s tekmovanji pod okriljem MNZ Murska Sobota, ki jih bo obravnaval IO 
MNZ Murska Sobota. 
 
Predstavnik ŽNK Goričko Stanjevci, g. Bojan SUKIČ, je povedal, da pogreša delo delovnih 
teles, ki so ustanovljene pod okriljem MNZ Murska Sobota. 
 
Predsednik MNZ Murska Sobota, g. Danilo KACIJAN, je povedal, da so delovna telesa 
aktivna in bodo aktivna tudi v prihodnosti. Prav tako vse prejete predloge oziroma pripombe 
obravnava IO MNZ Murska Sobota. 
 
Program dela in finančni plan za leto 2019 je bil sprejet oziroma potrjen (17 ZA, 1 
VZDRŽAN). 
 

 
K tč. 8 

 
Izredne omilitve kazni 

 
Predsednik IO MNZ Murska Sobota, g. Danilo KACIJAN je povedal, da je prošnjo za izredno 
omilitev kazni podal NK Gančani, in sicer za igralca, g. Nika PUHANA, ki mu je bila izrečena 
prepoved nastopanja za dobo petih zaradi nešportnega fizičnega kontakta s sodnikom. 
Kazen mu je bila izrečena 9. 4. 2016 in poteče 10. 4. 2021. Nadalje je predsednik povedal, 
da so pogoji za odločanje izpolnjeni, saj je kaznovanemu igralcu potekla več kot polovica 
izrečene kazni. O izredni omilitvi kazni odloča skupščina klubov. Omenjen predlog je 
obravnaval tudi IO MNZ Murska Sobota, ki je podal negativno mnenje. 
 
 
Izredna omilitev kazni ni bila potrjena oziroma ni bila izglasovana (12 PROTI, 6 
VZDRŽANI).  
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Razno 
 

Predstavnik PP Murska Sobota, g. Boštjan SEDONJA, je podal definicijo javne prireditve in 
obrazložil kdaj mora organizator javno prireditev prijaviti na policiji in kdaj mora pridobiti 
dovoljenje pristojne upravne enote. Navedel je tudi najpogostejše probleme, ki se pojavljajo 
na nogometnih tekmah v tekmovanjih MNZ Murska Sobota. V preteklem letu je bilo največ 
problemov z nedovoljeno uporabo pirotehničnih sredstev, z nešportnim navijanjem, ipd. 
Dodal je še, da je splošna dolžnost organizatorja prireditve, da na prireditvi poskrbi za red in 
da prireditev organizira tako, da nista ogrožena življenje in zdravje udeležencev prireditve. 
Prav tako mora organizator spoštovati zakonodajo s področja javnih zbiranj. 
 
Skupščina klubov se je končala ob 20.45 uri. 
 
 
 
Zapisnikar:    Overovatelja:  Predsednik del. predsedstva: 
Sašo NORČIČ   Ivan TKALEC    Danilo KACIJAN 
 
 
     Janez KREFT 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 
1. vsa poročila 

 



POROČILO PREDSEDNIKA O DELU MNZ M. SOBOTA ZA LETO 2019 
 
 
Tekmovanja so potekala po sprejetih razporedih in propozicijah za tekmovanje pod 
okriljem MNZ M. Sobota. 
 
1. MNL-ČLANI in 2. MNL-ČLANI so se še vedno pojavljale manjše težave pri sami 
izvedbi tekem, bilo je nekaj nediscipline na posameznih tekmah in tudi ne odigranih 
tekem.  
 
Pri MLADINSKI KATEGORIJI so bile posamezne težave. Posamezne ekipe niso 
odigrale vseh tekem, prav tako se je odigralo več tekem v nepopolnih postavah. 
Odnos posameznih klubov se je izražal tudi v tem, da je kar nekaj tekem bilo 
odigrano brez trenerjev z ustrezno licenco. 1. mesto je osvojila ekipa ND Beltinci.  
 
V ligi U-17 je tekmovanje potekalo z manjšimi težavami. V ligi je nastopalo 7 ekip, od 
tega ena ekipa iz MNZ Lendava in sicer NK Odranci. V omenjeni kategoriji je 1. 
mesto osvojila ekipa NK Čarda.  
 
Skupni zmagovalec mladinske in kadetske lige je postala ekipa ND Beltinci, ki si je s 
tem pridobila pravico nastopa v kvalifikacijah za 2.SML/SKL-vzhod.  
 
V kategoriji U15 je 1. mesto osvojila ekipa ND Beltinci, ki si je s tem pridobila pravico 
nastopanja v kvalifikacijah za dopolnitev lige NZS U15-vzhod. 
 
Pred začetkom tekmovanja pri mlajših kategorijah (U-7, U-9, U-11 in U-13) so 
posamezni klubi prijavili svoje ekipe in ko so bili izdelani razporedi posameznih 
tekmovanj so posamezni klubi neposredno pred samim začetkom tekmovanja odjavili 
svoje ekipe oz. odstopili od tekmovanja. Prav tako je nekaj klubov v času tekmovanja 
odpovedalo nastopanje v posamezni mlajši kategoriji, kar je imelo za posledice velike 
težave pri samem vodenju tekmovanj in so posamezni klubi opravičljivo pri tem 
izrazili nezadovoljstvo. Za tekmovanja v omenjenih kategorijah klubi niso plačevali 
nobene tekmovalne takse.   
 
Pri mlajših kategorijah se pri klubih še vedno pojavljajo precejšnje težave pri 
odigravanju tekem določenih mlajših kategorij, v določenih primerih iz objektivnih 
razlogov, v nekaj primerih pa tudi zaradi neresnosti posameznih klubov pri 
tekmovanju z mlajšimi kategorijami, predvsem klubov, ki nastopajo v ligah NZS in so 
v skladu z licenčnimi kriteriji dolžni obvezno nastopati z določen številom igralcev in 
ekip v mlajših kategorijah. 
 
 
Zveza je aktivno pomagala pri izvedbi določenih turnirjev mlajših kategorij in pri 
izvedbi teh tekmovanj s sofinanciranjem sodniških stroškov, uporabe telovadnic, 
prispevala diplome, žoge, nagrade, itd. Morali se bomo soočiti z dejstvom, da je delo 
z najmlajšimi vedno bolj zahtevno, da nenehno upada število rojstev in tudi vse več je 
športov in dejavnosti, ki poskušajo na svoj način privabiti najmlajše.  
 
Tako bo potrebno sprotno spremljati dogajanje in se prilagajati dejanskemu stanju na 
terenu, z možnostjo združevanja določenih mlajših kategorij in prilagajati tekmovalni 
sistem stanju in potrebam na terenu. 



 
 
Selekcije MNZ, U-12 in U-13 so imele treninge v Centru MNZ M. Sobota, in sicer na 
igriščih: ŠNK Bakovci in na igrišču z umetno travo Fazanerija v Murski Soboti. 
 
 
 
V center so bili povabljeni vsi zainteresirani igralci omenjenih kategorij in pri tem 
nismo do klubov zahtevali nobene obveznosti, da bi morali pod določeno prisilo 
pošiljati svoje igralce v center, ampak smo izključno strmeli, da v center prihajajo vsi 
igralci prostovoljno in so željni sodelovati v Centru MNZ M. Sobota.  
Center MNZ M. SOBOTA bo tudi v bodoče deloval na igrišču ŠNK BAKOVCI v 
Bakovcih in na igrišču z umetno travo – Mestni stadion v M. Soboti. V kolikor se bo 
pojavil še kakšen interes, se bo center temu primerno tudi prilagajal. 
V center so vabljeni vsi zainteresirani igralci in igralke vseh klubov s področja MNZ     
M. Sobota. Prav tako so vabljeni vsi zainteresirani trenerji. Svojo vlogo pa bo moral 
odigrati tudi strokovni odbor z vodjo NOGOMETA ZA VSE - GRASSROOTS 
PROGRAMA, ki bo moral celotni sistem delovanja tudi voditi. 
Reprezentanca MNZ M. Sobota, je odigrala nekaj prijateljskih tekem z 
reprezentancami sosednjih MNZ-jev. 
 
V okviru programa NOGOMET ZA VSE - GRASSROOTS PROGRAMA smo aktivno 
sodelovali z OŠ, ki so pokazale interes za sodelovanje. Aktivnosti smo izvajali tudi v 
vrtcih in so posamezne omenjene ustanove pokazale interes za sodelovanje.  
 
V okviru programa smo v Puconcih organizirali tekmovanje RIN U-7, U-9 in                         
U-11. Vse ekipe, ki so sodelovale na turnirjih so prejele medalje in žoge.  
Na vseh akcijah so sodelovali koordinator MNZ M. Sobota in sodelavci, ki si za 
opravljeno delo zaslužijo vso priznanje in pohvalo.  
V okviru omenjenega tekmovanja je naša zveza izvedla tekmovanje tudi za selekcijo 
U-7. Skupno je v omenjeni akciji na nivoju naše MNZ sodelovalo preko 460 igralcev 
in igralk. Tekmovanja so bila izvedena v telovadnici OŠ Puconci, za kar se vodstvu 
šole zahvaljujemo za pomoč pri izvedbi obširne akcije. 
 
V veteranski ligi MNZ M. Sobota nastopa 12 ekip in je tekmovanje potekalo brez 
večjih težav. 
 
Opravljen je bil seminar za delegate. Delegati na tekmah sami pišejo zapisnik tekme 
in so dolžni sami dostaviti vso dokumentacijo o tekmi na sedež MNZ M. Sobota. 
 
V MNZ si nenehno prizadevamo za izboljšanje vodenja samih tekmovanj in smo tako 
sprotno posodabljali našo spletno stran. Velik napredek je uvedba enotnega 
PROGRAMA ZAPISNIKA REGISTA NZS, ki se uporablja pri tekmovanjih v vseh 
ligah NZS, prav tako se je omenjeni program začel uporabljati v vseh ligah MNZ        
M. Sobota, razen pri mlajših kategorijah. Program ZAPISNIK REGISTA NZS na 
tekmah članov in mladincev po sklepu IO MNZ M. Sobota pišejo delegati tekem, ki so 
tudi odgovorni za sestavo zapisnika in pošiljanje v sistemu PROGRAMA REGISTA 
NZS.  
 
ŽNK POMURJE BELTINCI je s svojimi rezultati dosegla fantastične rezultate, saj je 
članska ekipa zmagala na vseh tekmah tako v pokalnem tekmovanju kakor v 



prvenstvu. Prav tako   je vrhunsko nastopala v vseh kategorijah, in osvojila  skoraj v 
vseh kategorijah najvišja mesta. Veliko igralk iz omenjenega kluba je nastopalo v 
raznih reprezentancah NZS in je delo v omenjenem klubu lahko zgled skoraj vsem 
sredinam v Sloveniji. Zelo dobro so organizirali kvalifikacije za Ligo prvakinj in v 
kvalifikacijskem tekmovanju jim je zmanjkalo malo športne sreče, da bi se uvrstili v 
nadaljnje tekmovanje. S svojih delom in trudom dokazujejo, da majhnost ni ovira za 
dosego velikih ciljev in rezultatov, zato jim za njihovo delo in rezultate čestitamo in si 
želimo tudi v prihodnje, da bi s takšnim delom nadaljevali oz. ga še poskušali 
nadgraditi. Ženskemu nogometu je potrebno posvetiti vso pozornost, tako s strani 
krovne organizacije NZS do MNZ,  in lokalne skupnosti v okolju v katerem klub 
deluje.  
V letu 2019 smo sodelovali pri organizaciji in izvedbi več treningov, prijateljskih in  
mednarodnih tekem različnih reprezentanc NZS. Brez korektnega sodelovanja in 
pomoči klubov ne bi bilo mogoče uspešno izvesti omenjenih akcij.  
 
V mesecu juliju je bil na igrišču NK ČARDA v Martjancih ponovno zelo uspešno 
izveden POLETNI NOGOMETNI TABOR za mlajše kategorije. Tabora se je udeležilo 
138 igralcev in igralk in je tabor bil v celoti brezplačen. Tabor je trajal 6 dni. Na taboru 
je bila tudi izvedena akcija ZNAČKA NOGOMETAŠA. NK ČARDA in njihovim 
trenerjem se zahvaljujem za celotno pomoč in trud pri izvedbi omenjenega tabora.   
 
V Bratoncih je bil zelo uspešno izveden zaključni turnir mlajših kategorij U7, U9 in 
U11, katerega se je udeležilo skupno 545 igralcev in igralk. Pri tem se zahvaljujemo 
za pomoč in zelo dobro organizacijo,  predstavnikom ŽNK POMURJE BELTINCI. 
 
Aktivno smo sodelovali tudi pri izvedbi drugih turnirjev – taborov na katere so nas 
posamezni klubi povabili. Sodelovali smo tudi pri izvedbi Romskih aktivnosti. 
 
Sodelovanje s sodniško organizacijo je potekalo zelo 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. Udeležil sem se nekaj sestankov MDNS na katere sem bil povabljen.  
 
Z DNT M. Sobota (trenerji) je sodelovanje v letu 2019 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. 
Organiziranih je bilo več seminarjev na katerih sem bil tudi prisoten. 
 
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.  
 
Kot vsako leto so tudi v letu 2019 vse aktivnosti v zvezi z obveščanjem potekale 
preko lastne spletne strani. Spletno stran si v času tekmovanj dnevno ogleda čez 
1200 obiskovalcev in se obisk na naši spletni strani stalno povečuje.  
 
 
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. Precejšnji del sredstev je bil pridobljen 
tudi z organizacijo in izvedbo raznih reprezentančnih turnirjev in tekem, ki so se 
odvijali na območju naše zveze. Sredstva je MNZ zagotavljala tudi z vodenjem 
ostalih tekmovanj, in veteranske lige malega nogometa. Še vedno precej klubov v 
celoti niso izpolnili vseh finančnih obveznosti do akterjev tekem in zveze. 
 
V letu 2019 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.  
 
Udeležil sem se več občnih zborov in sestankov posameznih klubov. Ugotavljam, da 
je delo v nekaterih klubih zelo dobro, obstajajo pa tudi klubi, ki imajo kar precej težav 
pri vodenju in delovanju kluba, predvsem ugotavljam, da se pojavljajo težave v tem, 
da nihče oz. so redki, ki še naprej želijo opravljati funkcijo predsednika kluba oz. 
društva.  
 
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. 
 
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, marec 2020                                   
 
 
 
 
                 

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

 



POROČILO REFERENTA TEKMOVANJA V LIGAH MNZ M. SOBOTA 
- TEKMOVALNO LETO 2018/2019 

 
Tekmovanja v vseh ligah MNZ M. Sobota so se odigrala in bila zaključena v skladu z 
izdelanimi razporedi tekem.  
  
 
Vsa obvestila v zvezi s tekmovanji smo sprotno in ažurno objavljali na naši spletni 
strani in si je našo spletno stran v času tekmovanj ogledalo dnevno preko tisoč 
obiskovalcev. Večjih težav pri obveščanju v vseh tekmovanjih ni bilo, se pa apelira na 
sodnike, da sprotno spremljajo razporede in delegiranje tekem, predvsem pri mlajših 
kategorijah, kjer večkrat prihaja do sprememb odigravanj tekem. Sodnikom svetujemo 
in naročamo, da še tudi v petek, za tekoči teden, pregledajo delegiranja v vseh ligah s 
posebnim poudarkom na mlajše kategorije, tako da ne bo prihajalo do nepotrebnih 
zapletov v zvezi odigravanja tekem in turnirjev.  
 
Uradne osebe na tekmah so svoje delo opravile korektno in v skladu z navodili za 
tekmovanje v posamezni ligi. Nekaj delegatov in sodnikov je svoje delo opravilo  
površno in neodgovorno in so zato bili tudi predani v disciplinski postopek ter njim je 
bila tudi izrečena sankcija v skladu z DP NZS. Delegate na seminarjih nenehno 
opozarjamo na napake in jih poskušamo sprotno reševati in odpravljati.  
 
 
Klube in uradne osebe smo sproti opozarjali in naročali, da je potrebno tekmovanja v 
vseh ligah striktno izvajati po navodilih, ki veljajo za posamezno ligo. Nekaj težav je 
bilo pri sestavljanju in pošiljanju ZAPISNIKA REGISTA NZS (slaba internetna 
povezava, in delno neprimerna računalniška oprema). 
 
S programom REGISTA NZS je bilo še nekaj težav, vendar se je na koncu pokazalo, 
da je omenjeni program REGISTA NZS zelo dober, predvsem zaradi hitrosti prenosa 
podatkov na splet. Še vedno vsi klubi v celoti še nimajo dobrih pogojev internetnih 
povezav.   
 
Klubom in ostalim akterjem se za skupno sodelovanje zahvaljujemo in si želimo tudi v 
prihodnje, da opravimo svoje delo profesionalno, odgovorno in tako izpolnimo 
pričakovanja klubov, za katere opravljamo storitve. 
 
 V pokalnem tekmovanju MLADINCI je zmagala ekipa NK VERŽEJ. Finalna tekma 
je bila odigrana med ekipama NK VERŽEJ : ŠD BOGOJINA, ki  se je končala z 
rezultatom 5:1. 
 
V pokalnem tekmovanju ČLANI sta se v nadaljevanje tekmovanje NZS uvrstili ekipi 
NK GRAD in ND BELTINCI. Zmagovalec pokalnega tekmovanja MNZ M. SOBOTA je 
postala ekipa ND BELTINCI, ki je v finalni tekmi premagala ekipo NK GRAD rezultatom 
0:3. 
 
 
V VETERANSKI LIGI je naslov osvojila ekipa OLD BOYS. 
 
 



 
PODELITEV PRIZNANJ ZA TEKMOVANJE V LIGAH MNZ M. SOBOTA 
                                 TEKMOVALNO LETO 2018/2019 
 

DOSEŽENO MESTO     FAIR PLAY NAJBOLJŠI 
STRELEC 

1. MNL – ČLANI 
 

1. NK ALUVAR GANČANI  
2. NK MURA VETERANI 
3. ŠNK BAKOVCI 
 

 
 
1. ŠNK BAKOVCI 
2. NK SERDICA KL. ŠINKO 
3. NK KEMA PUCONCI 
     

 
Marko LAPOŠI 
(ŠNK BAKOVCI ) in 
Gregor BUNDERLA 
 (ALUVAR GANČANI) 
-  27 zadetkov 
 

2. MNL – ČLANI 
 

1. NK APAČE 
2. NK PUŠČA 
3. NK TIŠINA 
 

 
 
1. NK APAČE 
2. NK NIROS CANKOVA 
3. NK PUŠČA 

 
  
Mitja KOVAČ 
 (NK PUŠČA) 
- 25 zadetkov 

1. MNL – MLADINCI 
 

1. ND BELTINCI  
2. ŠD BOGOJINA 
3. NK ČARDA MARTJANCI 
 

 
 
1. ŠD NK KRIŽEVCI 
2. NK ČARDA MARTJANCI 
3. ŠNK RADGONA 

 
Vid Benjamin KRAJNC 
 (ŠNK RADGONA) in Luka 
LACI (ŠD BOGOJINA) 
- 34 zadetkov 

U – 17 
 

- NK  ČARDA MARTJANCI 

  

              U – 15 
 

- DNŠ MURA 1  

  

              U – 13 
 
Skupina A: NK LJUTOMER 
Skupina B: NK SERDICA 
 

  

MLADINSKI POKAL 
 

          NK VERŽEJ 

  

 
 
 
        
                                                                                 Vodja tekmovanja: 
         Danilo Kacijan, l. r. 
 
 



 

 

POROČILO DISCIPLINSKEGA SODNIKA  
ZA TEKMOVALNO LETO 2018/2019 ZA LIGE MNZ M. SOBOTA 

 

Tekmovanja v tekmovalni sezoni 2018/2019 so potekala po propozicijah MNZ Murska 

Sobota in v skladu s pravilniki NZS.  

 

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

izključno preko spletne strani MNZ M. Sobota. 

V posameznih krogih je bilo v posameznih tekmah dodeljenih večje število rumenih in 
rdečih kartonov, kar je tudi posledica dopolnjenih pravil nogometne igre, z namenom 
predvsem športnega obnašanja igralcev in zaščite igralcev  

Zaradi fizičnega napada igralca na glavnega sodnika, je bila prekinjena ena tekma. Igralec 
je bil kaznovan s prepovedjo nastopanja za dobo petih let. 

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. 

Najpogostejše nepravilnosti: 
 
- organizacija tekme - nepravočasen pristop k organizaciji tekme, malomarno in 
površno izpolnjena dokumentacija za tekmo, prepozno predana dokumentacija za 
tekmo, slabo  in površno pripravljena računalniška oprema za sestavo ter pošiljanje 
zapisnika tekme, 
 
- v posameznih primerih nešportno obnašanje uradnih predstavnikov klubov, 
 
- ne prihod na tekmo, 
 
- nešportno obnašanje igralcev na tekmi in po tekmi, večje število prejetih rumenih  
  kartonov na tekmi, predvsem zaradi ugovarjanja 
- na tekmi ni prisoten vpisani trener ali pa ni imel ustrezne licence za vodenje ekipe, 
 



- nastop ekip v nepopolni postavi – predvsem pri posameznih mladinskih ekipah, 
vendar je bilo tega manj od prejšnjih let, 
 
- zamuda delegatov in sodnikov na tekme, 
- poskus nastopa igralcev, ki nimajo pravice nastopa (»nastopi igralcev pod drugimi    
  imeni«), 
 
- v nekaterih primerih delo delegata in sodnikov neusklajeno in površno (usklajevalni     
   zapisnik in druga dokumentacija za tekmo), 
 
- površno spremljanje delegiranja na spletni strani MNZ M. Sobota s strani delegatov 
in sodnikov. 
 
 
Klubi bi se morali zavedati, da je potrebno pristopiti z vso odgovornostjo in resnostjo 
delu v mlajših kategorijah, če želijo razvoj in obstoj nogometa. 

Na klube apeliram, da posvetijo večjo pozornost problematiki discipline v zvezi s 
tekmovanjem, predvsem pri mlajših kategorijah in da poskušajo odpraviti 
pomanjkljivosti, tako, da bo zadovoljstvo obojestransko in v korist športa. Za uspehe 
v tekmovalni sezoni 2018/2019 klubom čestitam in želim, da take rezultate ponovite ali 
pa jih izboljšate ter da spoštujejo pravila FAIR PLAYA. 
 
Vsem klubom želim veliko dobrih rezultatov in športne sreče ter čim manj disciplinskih 
obravnav v tekmovalni sezoni 2019/2020. 
 

Disciplinski sodnik: 

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

Murska Sobota, 03.02.2020 

 

ZADEVA: POROČILO O DELOVANJU MDNS MURSKA SOBOTA  
       ZA LETO 2019 

 

 Društvo šteje 42 članov, od tega 37 aktivnih sodnikov. V letu 2019 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. 
1. sodnik na listi državnih futsal sodnikov, 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 letu 2019 se je izvršni odbor društva sestal na 2. rednih in 2. korespondenčnih sejah. 
Realizirani so bili vsi sklepi, ki so bili zastavljeni na omenjenih sejah. Člani društva so se sestali 
na 5. plenarnih sestankih, ki so bili namenjeni strokovnemu usposabljanju, analizam sojenja 
tekem in reševanju tekoče problematike društva. 

 V mesecu januarju je bil organiziran tečaj za nove sodnike, na katerega  se je prijavilo pet 
kandidatov, od katerih sta se v nadaljevanju aktivnosti društva udeleževala dva kandidata, ki sta 
postala nova člana društva in pričela s sojenjem 

  V mesecu marcu je bil pred pričetkom spomladanskega dela tekmovanja organiziran dvodnevni 
seminar s predavanjem iz pravil nogometne igre, preverjanjem znanja iz pravil nogometne igre 
in preverjanjem fizične pripravljenosti. 

 V mesecu marcu so se člani društva sestali na redni letni skupščini, na kateri so bila 
obravnavana poročila organov društva. 

 V mesecu maju  je bil v skladu z letnim programom na igrišču NŠ Mura v sodelovanju z ekipo 
U17 NŠ Mura izveden trening signalizacije ofsajda  in praktičen trening osnovnih situacij in 
sodelovanja, namenjen predvsem novim in mlajšim sodnikom in sodnicam društva. Po 
končanem treningu je bila na podlagi posnetkov opravljenega analiza le-tega. 

 V mesecu juniju smo se v Sp. Dupleku v organizaciji MDNS Maribor udeležili družabno 
športnega srečanja sodnikov iz DNS Maribor, DNS Ptuj, DNS Lendava in DNS Murska Sobota, 
na katerem smo dosegli tretje mesto. 

 V mesecu avgustu pred začetkom jesenskega dela tekmovanja, je bil izveden mini seminar s 
preizkusom fizične pripravljenosti sodnikov in predavanjem iz sprememb PNI. 

 V mesecu oktobru  je bil v skladu z letnim programom na igrišču NŠ Mura ponovno v 
sodelovanju z ekipo U17 NŠ Mura izveden trening signalizacije ofsajda  in praktičen trening 
osnovnih situacij in sodelovanja, namenjen predvsem novim in mlajšim sodnikom in sodnicam 
društva. Po končanem treningu je bila na podlagi posnetkov opravljenega analiza le-tega. 

 V mesecu novembru je društvo razpisalo tečaj za nove sodnike, na katerega so se prijavili 4 
kandidati. 

 V mesecu decembru smo se udeležili mednarodnega prijateljskega turnirja v malem nogometu 
Zala kupa 2019 v Zalaegersegu na Madžarskem, katerega so se udeležili tudi sodniki iz DNS 
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Lendava, DNS Varaždin, DNS Čakovec, domačina DNS Zalaegerseg in ekipa Fair play iz 
Romunije, na katerem smo dosegli drugo mesto.  

 Društvo je ob zaključku leta 2019 v mesecu decembru ob zaključku leta organiziralo družabno 
srečanje za svoje člane. 

 Treningi sodnikov so skozi celotno leto potekali dvakrat tedensko na igrišču z umetno travo NŠ 
Mura. 

 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.  

 Sodnikom talentom in mlajšim sodnikom so bile v letu 2019 opravljene kontrole sojenja na 16 
tekmah. Za dvig strokovne kakovosti v društvu so si mentorji društva ogledali več tekem pod 
okriljem MNZ Murska Sobota in s sodniki opravili formalne in neformalne strokovne razgovore.  

 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 
pojavljajo le s strani posameznih klubov /večinoma isti klubi kot v preteklosti/, ki niso 
pravočasno poravnali sodniških stroškov in izstopajoči primer ponovitvenega verbalnega nasilja 
s strani igralcev ŠD NK Roma. 

 Sodelovanje z vodstvom MNZ Murska Sobota je bilo korektno.                                                     
 

 

                                                           Predsednik MDNS Murska Sobota 
                                                                         Božidar Crnković 
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Poročilo o delovanju DNT M. Sobota za leto 2019 

Društvo nogometnih trenerjev Murska Sobota je na Skupščini sprejeti program v letu 2019 v celoti realizirano. Skozi vse 
leto smo se udeleževali domačih licenčnih in izpopolnjevalnih seminarje, nekateri trenerji pa smo bili udeleženci 
seminarjev tudi v tujini. Aktivnosti društva pa podajam kronološko: 

Januar: 

 12. in 13. januarja je potekal seminar za pridobitev licence PRO, UEFA PRO in UEFA A, obeh seminarjev se je 
udeležilo 44 naših trenerjev od tega za PRO-16 in A-28. 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 128 udeležencev, od tega 76 trenerjev DNT M. Sobota. 

Marec: 

 4. 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, Fabijan Cipot, Damir 
Čontala, Konstantin Friedreich, Goran Gutalj, Srečko Kovačec in Robert Titan, priznanje Medalja ZNTS, Branko 
Horvat in Mario Hošpel, ter priznanje Plaketa ZNTS, Bojan Jandrašič, Jožek Oršoš, Vlado Vlaškalič in Renato 
Vrhovski.  

April: 

 8. aprila smo se udeležili skupščine ZNTS, ki je bila v prostorih NZS, NNC Brdo. Skupščine so se udeležilo 3 naši 
člani, tudi dobitniki priznanj ZNTS. Ker smo ostale kategorije priznanj ZNTS podelili na naši skupščini je bil med 
dobitniki priznanj ZNTS le Drago Habot, kije prejel priznanje častni član ZNTS. 

Junij: 

 15. junija smo se udeležili srečanja UO društev v okviru ZNTS, v organizaciji ODNT Lendava. Srečanja so se 
udeležili: Ivan Maučec, Željko Kranjc, Jožef Krauthaker, Jože Rous, Zlatko Gabor, Bojan Malačič, Simon Koren, 
Nenad Dolgov in Zdenko Maučec. V okviru srečanja je potekala tudi seja UO ZNTS, ki je bila v Prostorih Občine 
Turnišče, družabni del pa v Lendavskih goricah (turistični ogled okolice na stolpu Vinarium ter tekmovanje v 
spretnostih na igrišču Nk Nedelica 

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. 

September: 

 9. septembra smo omogočili trenerjem organiziran prevoz na osrednji izobraževalni seminar v organizaciji ZNTS, 
ki je potekal na atletskem stadionu Šiška v Ljubljani. Tema seminarja je bila: Kondicijska priprava, Model uvodno 
– pripravljalnega treninga, pod vodstvom prof. dr. sc. Igor Jukića, iz fakultete KIF Zagreb, ter v izvedbi igralcev 
nogometnega razreda NZS.

Murska Sobota, 13. 2. 2020 



 
 

Oktober: 

 7. oktobra smo organizirali letni izpopolnjevalni seminar po letnem programu dela in obvez do ZNTS, ki so ga 
izvedle ekipe DNŠ Mura. Seminarja se je udeležilo preko 100 trenerjev iz našega in Lendavskega društva. Tema 
seminarja je bila Dinamična tehnika v procesu treninga - vaje, prikazano pa je bilo po različnih starostnih 
kategorijah. Seminar je bil s strani komisarja za licence ocenjen z najvišjo oceno 

November in December: 

 Udeležili smo se srečanj in seminarjev na Hrvaškem, tudi z namenom krepitve med sosedskih odnosov z društvi, 
ki smo si po razmišljanju in drugih odnosih dokaj blizu. 

 

UO društva je v letu 2019 v polni sestavi imel pet (5) rednih sej. 

Za uspešno delo v letu 2019 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! 

 



              

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA 
MURSKA SOBOTA, Slovenska 25, 9000 Murska Sobota 

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2019 in  
FINANČNI PROGRAM ZA LETO 2020 

   
                         2019             PROGRAM 2020  
PRIHODKI: 
 
1.   Prihodki NZS – (sofin. MNZ , sofin centrov,               48.452,50 eur            49.000,00 eur                  
      nogomet za vse, tek. Rep NZS … )                                    
2.   Članarina Klubi MNZ, veterani                              15.738,00 eur                9.000,00 eur         
3.   Sankcije klubom                              6.975,00 eur               5.500,00 eur 
4.   Drugi prihodki-obr.banke                 4,38 eur          10,00 eur     
 
      SKUPAJ:              71.169,88 EUR                  63.510,00  EUR 
                   
                          2019               PROGRAM 2020  
STROŠKI/ODHODKI : 
 
1.   Stroški: nogomet za vse; pok.reg.; šola nog.;                24.757,87 eur             25.500,00  eur 
2.   Stroški: računovodskih storitev                         2.292,80 eur               2.300,00  eur 
           računalniških storitev            599,88 eur                  600,00  eur 
                   administrativnega delavca                                                  8.768,89 eur                     9.000,00  eur 
3.   Stroški: sejnin-kilometrine(člani IO)                      856,77 eur                  900,00  eur 
4.   Stroški: kilomet.; podj. pog. z dajatvami       10.722,17 eur               8.000,00  eur  
5.   Stroški: najema dvoran, igrišč .                                     4.200,00 eur               5.000,00  eur    
6.   Stroški: snemanj, reklame,brušure                 929,20 eur               2.000,00  eur  
7.   Stroški: članarina NZS               200,00 eur                   200,00  eur      
8.   Drugi stroški (elektrika, kurjava, komun.stor, stoli, čiščenje)     3.847,17 eur               3.000,00  eur 
9.   Stroški poštni, telekomun.in bančnih stor.           899,97 eur               1.000,00  eur 
10. Dotacija delovanje  MDNS M. Sobota        1.644,00 eur                      1.600,00  eur    
11 .Amortizacija            1.840,01 eur      1.800,00  eur   
12. Drugi odhodki (odpis terjatev do klubov 2014-2016)              21.974,61 eur 
                           

          SKUPAJ:       83.533,34 EUR                60.900,00 EUR 
                        
                                                                                     RAZLIKA    -  12.363,46 EUR  



 
 
      
- OBVEZNOSTI KLUBOV DO ZVEZE - na dan 31. 12. 2019                   15.330,00 EUR 
 
- NEPORAVNANI RAČUNI MNZ - obv.do dob.na dan 31.12.2019                  3.724,44 EUR 
 
- STANJE TRR NA 31.12. 2019              25.565,98 EUR 
 
  
 
 
 
 
Murska Sobota, februar 2020 
 
 
                                                                                    Predsednik IO MNZ Murska Sobota: 
 
                                                                     Danilo Kacijan 
 
 
 



 

 
 
 
Datum: 24. 02. 2020 
 
 
 
 
 

PROGRAM DELA MNZ M. SOBOTA ZA LETO 2020 
 
 
 
 
 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 

 praznovanje 60 let delovanja in obstoja MNZ M. Sobota -  junij 
 poletni nogometni kamp – mlajše kategorije (Bakovci, Martjanci, 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 
 december VOLINA SKUPŠČINA MNZ M. Sobota – dopolnitev in sprememba 

PRAVIL MNZ M. Sobota. 
 sodelovanje s sodniško in trenersko organizacijo ter nudenje pomoči pri njihovem 

delovanju 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     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 


