
MNZ MURSKA SOBOTA  

VABILO ZA VPIS 

 
1 

 

 

 

INFORMATIVNO VABILO 

 
ZA VPIS V 

»NOGOMETNI RAZRED« 

 

NA GIMNAZIJI MURSKA SOBOTA 

2018/2019 
 

 

MURSKA SOBOTA, SEPTEMBER 2017 

 



MNZ MURSKA SOBOTA  

VABILO ZA VPIS 

 
2 

S projektom »NOGOMETNI RAZRED« želimo mladim igralcem v celotni prekmurski 
regiji in širši okolici ob vpisu v srednjo šolo ponuditi poleg šolskega tudi nogometni 
program z nadstandardnim nogometnim vadbenim procesom in jim tako omogočiti 
poleg šolskega tudi maksimalen nogometni razvoj. Projekt je že preizkušen v drugih 
sredinah, zato lahko polno zaživi v Murski Soboti že v prihodnjem šolskem letu ob 
sodelovanju klubov, igralcev in predvsem staršev, ki v večini primerov usmerjajo svoje 
otroke v športno vzgojo.  

NAMEN PROJEKTA 

Vpis v nogometni razred v Gimnaziji 
Murska Sobota pomeni enkraten izziv 
za vsakega mladega igralca, ki želi kaj 
več narediti v nogometu. Gimnazija 
Murska Sobota že vrsto let s športnimi 
oddelki zagotavlja izvrstne pogoje za 
športnike, zagotavlja povečan fond ur 
športne vzgoje, individualni pristop, 
razumevanje za šport, nudi 
individualne pedagoške ure pri 
posameznih profesorjih, da se 
nadoknadi zaradi športnih izostankov 
zamujeno znanje. Stalno sodelovanje s klubi in trenerji, vsakemu igralcu omogoča 
individualno dopolnilno športno vadbo v času ur športne vzgoje s profesorjem športne 
vzgoje, tako na igrišču kot v telovadnici. Reference dosedanjega dela v Gimnazije 
Murska Sobota v športnih oddelkih se kažejo v številnih rezultatih tako v ekipnih kot v 
individualnih športih, posameznikih in osebnostih, ki so končali šolanje na tej šoli.  

Nogometni razred zato ponuja možnost mladim nadarjenim igralcem vseh klubov 
dodatno vadbo, razvoj in uveljavljanje njihovega nogometnega in šolskega talenta. S 
spremljanjem razvoja igralca skozi vadbo v klubu in nogometnem razredu, testiranji, 
spremljanjem tekem, se bo ves čas evidentiral napredek vsakega igralca in možnosti 
ter zahteve nadaljnjega razvoja.  
 
KDO SE LAHKO VPIŠE? 
 

Vključitev igralcev v nogometni razred bo mogočen na podlagi letnega vpisa Gimnazije 
Murska Sobota. Možnost vpisa v nogometni razred bodo imeli vsi registrirani igralci, 
ki bodo izpolnjevali šolske, športne in 
moralne kriterije: 

 na podlagi uspešnega šolskega 
uspeha, športnega rezultata 
ter testiranj, 

 zdravstvenega stanja, 

 da so registrirani v klubu, 

 da bodo redno vadili in nastopali za svoj klub.  

 

SREDNJA 
ŠOLA

NOGOMETNI 
RAZRED

KLUBIMNZ
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VSEBINA VADBE 

 igralci bodo imeli dvakrat tedensko 
dopoldansko vadbo po 75 minut, 

 ostale treninge v popoldanskem času pa bodo 
igralci imeli v svojem klubu, za katerega so 
registrirani in zanj nastopajo. 

 

NAVODILO 
 

Razpis je informativne narave, zbrati želimo zanimanje igralcev in nogometnih klubov 
za vpis v NOGOMETNI RAZRED za šolsko leto 2018/2019. V kolikor bo interes večji kot 
30 nogometašev/nogometašic, ki bodo zainteresirani za vpis, bomo lahko projekt 
prijavili MIZŠ in oblikovali tak razred. 

Zato klubom in  vsem mladim igralcem, ki se vpisujejo v srednjo šolo v šolskem letu 
2018/2019 in se želijo vključiti v delo nogometnega razreda, predlagamo, da 

najkasneje do 9. 10. 2017 izpolnijo priloženo Prijavnico in jo pošljejo na naslov: 

 
MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA 
 Murska Sobota 
 - prijavnica -  
Slovenska 25,  
9000 Murska Sobota  

 
Ob zadostnem številu prijav  bo  v 
mesecu februarju 2018 na informativnih 
dnevih vpisovanja v novo šolsko obdobje 
natančno predstavljen projekt 
NOGOMETNI RAZRED, kjer bomo na 
podlagi določenih kriterijev vključili 22 
dijakov in dijakinj (nogometašic, ki bi jim 
ponudili enak program) v nogometni 
razred in kjer bodo prijavljeni 
igralci/igralke prednostno obravnavani.  
 

 
 

 
PREDSEDNIK MNZ MURSKA SOBOTA 

                                                                                    Danilo Kacijan, l. r. 
 
 
Priloga: Prijavnica 
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PRIJAVNICA 
 

ZA INFORMATIVNI VPIS V NOGOMETNI RAZRED 
NA GIMNAZIJI MURSKA SOBOTA V ŠOLSKEM LETU 

2018/2019 
 

IME IN PRIIMEK: ____________________________________________ 

DATUM IN KRAJ ROJSTVA: ____________________________________  

NASLOV: ___________________________________________________  

TELEFON / MOBITEL STARŠEV: ________________________________  

ŠOLA IN RAZRED:____________________________________________ 

KLUB: _________________________________________ 

NASLOV: ___________________________________________________ 

ELEKTRONSKI NASLOV: _______________________________________ 

TRENER: _______________________________________ 

MOBILNI TELEFON TRENERJA: _______________________________ 

                                       IZJAVA  

Spodaj podpisani/a __________________________ izjavljamo, da izražamo resen 
interes in željo za vpis v 'Nogometni razred' v Gimnaziji Murska Sobota v šolskem letu 
2018/2019.  

Podpis starsěv: _________________________  

Podpis igralca: ______________________  

Podpis trenerja: _____________________ 

PRIJAVNICO JE POTREBNO POSREDOVATI NAKASNEJE do 09.10.2017 

 
V ______________________dne ________2017 


