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  Medobčinska nogometna zveza Celje 
  Ulica XIV. divizije 14, 3000 CELJE 
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VSEM ČLANOM  
Medobčinske nogometne zveze Celje 
 
 

V A B I L O 
 
 

Na podlagi 22. člena Statuta MNZ Celje Vas vabimo na redno letno skupščino, 
ki bo v sredo, 26.05.2021 ob 17.30 uri v kulturnem domu Štore, Cesta XIV. 
divizije 29., 3220 Štore. 
 

 
Predlog dnevnega reda: 
 
1. Otvoritev skupščine 
2. Izvolitev delovnih organov skupščine 
3. Potrditev dnevnega reda 
4. Pregled in potrditev zapisnika skupščine z dne 23.06.2020 
5. Poročilo o delu  za leto 2020 
6. Poročilo Nadzornega organa 
7. Razprava po poročilih 
8. Program dela in finančni plan za leto 2021 
9. Razprava 
10. Obravnava prispelih prošenj za včlanitev 
11. Podelitev priznanj 
12. Pobude in predlogi 
 
 

 
 

                                                                                                   
                                                                                                     Predsednik MNZ Celje 

                                                                                                                 Vlado Močnik, l.r. 
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ŠTEVILO DELEGATOV ZA SKUPŠČINO MNZ CELJE - 26.05.2021 
Na podlagi 19. člena Statuta MNZ Celje se določi naslednja sestava skupščine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               
 
 
 
                                   
 

 
 
 
 

Zap. št. Nogometni klub Oznaka Število ekip Št. delegatov 
1. BREŽICE 1919 VN 11 3 
2. CELJE VN 11 3 
3. HRASTNIK VN 3 1 
4. KNK ODRED KOZJE VN / 1 
5. KOVINAR ŠTORE VN 4 2 
6. KRŠKO VN 8 3 
7. LAŠKO VN 6 2 
8. LJUBNO VN 6 2 
9. MONS CLAUDIUS VN 4 2 

10. ND DRAVINJA VN 8 3 
11. ND MOZIRJE VN 7 3 
12. ND POLZELA VN 5 2 
13. ND POSAVJE KRŠKO VN 10 3 
14. NK IMENO VN 2 1 
15. RADEČE VN 3 1 
16. ROGAŠKA VN 7 3 
17. RUDAR VELENJE VN 12 3 
18. ŠAMPION  VN 13 3 
19. ŠENTJUR VN 3 1 
20. ŠMARJE PRI JELŠAH VN 7 3 
21. ŠMARTNO 1928 VN 9 3 
22. ŠOŠTANJ VN 4 2 
23. VOJNIK VN 5 2 
24. VRANSKO VN 4 2 
25. ZREČE VN 7 3 
26. ŽALEC VN 8 3 
27. FC DOBOVEC MN 3 1 
28. KMN SEVNICA MN 5 2 
29. ŽNK CELJE MN 1 1 
30. ND ŠKALE ŽN / 1 
31. ŽNK SAVINJA TRNOVLJE ŽN 4 2 
32. ŽNK POSAVJE ŽN 2 1 
33. ŽNK ŠENTJUR ŽN / 1 
34. MDNS CELJE / / 1 
35. DNT CELJE / / 1 

  SKUPAJ : 182 ekip 71 delegatov 
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V skladu z določbami Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2), Uradni list Republike Slovenije, št. 
64/2011, je Skupščina Medobčinske nogometne zveze Celje dne 18.03.2020 sprejela 
 
 
 

STATUT 
MEDOBČINSKE NOGOMETNE ZVEZE CELJE 

 
 

I. Splošne določbe 
 

1. člen 
(izrazi in okrajšave) 

 
(1) Za namene tega statuta 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) MNZ Celje : Medobčinska nogometna zveza Celje. 
(f) RS: Republika Slovenija. 
(g) ZNSS: Zveza nogometnih sodnikov Slovenije. 
(h) ZNTS: Zveza nogometnih trenerjev Slovenije. 
(i) DNT: Društvo nogometnih trenerjev Celje. 
(j) MDNS: Medobčinsko društvo nogometnih sodnikov Celje. 
(k) CAS: Športno arbitražno razsodišče v Lausanni, Švica (Court for Arbitration for Sport). 
(l) IFAB: Odbor mednarodne nogometne zveze (The International Football Association 

Board). 
(m) 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. 

(n) KMN/FK: klub malega nogometa oziroma 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 NZS, je član tiste MNZ, na območju katere ima sedež in ima najmanj eno ekipo 
v uradnem tekmovanju NZS. 

(o) 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 NZS, je član tiste MNZ, na 
območju katere ima sedež in ima najmanj eno nogometno ekipo v uradnem 
tekmovanju NZS. 

(p) Ekipa: ekipa, s katero nogometni klub, KMN/FK in KNŽ tekmuje v ligi pod okriljem MNZ 
in NZS. 

(r) Igralec: vsak igralec nogometa, ki je registriran pri NZS. 
(s) Liga: tekmovanje nogometnih klubov pod okriljem MNZ in NZS. 
(t) 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/FK ali KŽN. 

(u) Skupščina: najvišji in normodajni organ MNZ Celje. 
(v) IO MNZ Celje: izvršni odbor MNZ Celje, ki je izvršilni organ MNZ Celje. 
(z) Član: nogometni klub, KMN/FK, KŽN ali strokovna organizacija, ki je bila sprejeta v 

MNZ Celje. 
 

(2) Opredelitev fizičnih oseb v tem statutu 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. 
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2. člen 
(pravni status) 

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

kot zveza društev vpisana v register društev. 
 

(2) Sedež MNZ Celje je v Celju. IO MNZ Celje s sklepom in v skladu s tem statutom določi 
naslov sedeža MNZ Celje. 
 
 

3. člen 
(znak, žig in zastava) 

 
(1) MNZ Celje ima znak, žig in zastavo.  

 
(2) Znak MNZ Celje je ščit svetlo modre barve, obdan s temno modro obrobo. Znotraj ščita so 

tri rumene nogometne žoge in sicer dve zgoraj in ena spodaj. Nad zgornjim robom ščita je 
temno moder napis MNZ, pod spodnjim robom pa v loku, ki sledi robu ščita, napis Celje, 
prav tako v temno modri barvi. 

 
 

(3) Žig MNZ Celje je okrogle oblike z napisom MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA * 
CELJE * ob robu in z znakom MNZ Celje iz 2. odstavka 3. člena, brez napisov MNZ in 
CELJE, na sredi žiga. MNZ Celje lahko uporablja več dodatnih pečatov, ki morajo biti 
oštevilčeni. O dodatnih pečatih mora MNZ Celje voditi evidenco. 
 

(4) Zastava MNZ Celje: Levi del zastave je modre barve,desni del pa rumene barve,na sredini 
je znak MNZ Celje z letnico ustanovitve MNZ Celje. Nad znakom je napis MNZ, pod 
znakom pa Celje. 

 
 

4. člen 
(ustanovitev in članstvo v NZS in mednarodnih organizacijah) 

  
(1) MNZ Celje je ustanovljena 10.12.1939.  

 
(2) MNZ Celje je član NZS, in preko nje deluje pod okriljem FIFA in UEFA. 

 
(3) MNZ Celje, njegovi organi in uradne osebe spoštujejo pri svojem delu vse akte in odločitve 

organizacij iz prejšnjega odstavka tega člena. 
 
(4) MNZ Celje 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 Celje so predvsem, da: 

(a) skrbi za razvoj in širjenje nogometa na območju svojega delovanja in v okviru svojih 
pristojnosti, 

(b) zagotavlja pogoje za razvoj in širjenje nogometnega športa, 
(c) predstavlja strokovno organizacijsko in administrativno pomoč in podporo svojim 

članom, 
(d) spodbuja usposabljanje trenerjev, sodnikov in drugih strokovnih delavcev,spodbuja 

nogomet mladih in zagotavlja njihovo uveljavitev doma in v svetu, 
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(e) sodeluje z vsemi organi in organizacijami, ki lahko prispevajo k razvoju športa in 
nogometa, 

(f) spoštuje in varuje 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, 

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

(h) določa sistem tekmovanja v okviru MNZ Celje, predpisuje pogoje za nastopanje v teh 
tekmovanjih in jih tudi vodi. 
 
 

6. člen 
(dejavnost in naloge) 

 
Dejavnosti in naloge MNZ Celje so predvsem, da: 

(a) normativno ureja, organizira in vodi nogomet na področju MNZ Celje,  
(b) v skladu s tem statutom organizira in nadzira nogometna tekmovanja na področju MNZ 

Celje, 
(c) 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, 

(d) s prihodki od lastne dejavnosti zunaj servisiranja svojih članov, ustvarja pogoje za 
financiranje aktivnosti mladinskega nogometa, delo organov in komisij MNZ Celje, 
strokovne službe MNZ Celje in usposabljanje zaposlenih v MNZ Celje, 

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

realizacijo namena in ciljev iz 5. člena tega statuta. 
 
 

7. člen 
(dolžnost spoštovanja temeljnih načel) 

 
MNZ Celje je dolžna 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 Celje 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 Celje, se igrajo v skladu s pravili nogometne 

igre, ki jih je izdal IFAB in NZS.  
 

(2) Futsal tekmovanja in tekmovanja v nogometu na mivki, ki jih organizira MNZ Celje, se 
igrajo v skladu s pravili, ki jih je izdal Izvršni odbor FIFA in NZS. 
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II. Članstvo 
 

10. člen 
(člani MNZ Celje) 

 
Člani MNZ Celje so klubi ali društva, ki so registrirana kot klubi ali društva velikega nogometa, 
klubi ali društva malega nogometa, klubi ali društva ženskega nogometa ter društva ali 
združenja nogometnih sodnikov ali trenerjev, ki so člani ZNSS ali ZNTS. 
 
 

11. člen 
(včlanitev v MNZ Celje) 

 
(1) Kdor želi postati član MNZ Celje, mora vložiti pisno prošnjo za članstvo, naslovljeno na IO 

MNZ Celje. 
 

(2) Prošnji je treba priložiti: 
(a) obrazložitev, zakaj želi postati član, 
(b) kopijo veljavnega statuta in kopije veljavnih pravilnikov, 
(c) kopijo odločbe o vpisu v register, 
(d) zapisnik zadnje skupščine ali ustanovnega sestanka prosilca, 
(e) seznam svojih članov, 
(f) seznam zakonitih in statutarnih zastopnikov ter oseb, ki imajo pooblastilo sklepati 

zavezujoče pravne posle s tretjimi osebami, 
(g) seznam uradnih oseb, 
(h) 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, 

(i) 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, 

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

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

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

neodvisno od katerekoli zunanje osebe in 
(n) 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 Celje 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 Celje izpolnjuje pogoje za članstvo. O sprejemu člana odloča Skupščina na 
način, ki je določen v tretjem in četrtem odstavku 24. člena tega statuta, 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. 
 
 

12. člen 
(prenehanje članstva) 

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

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

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

člena tega statuta. 
 
(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 Celje v primeru resnih in ponavljajočih se kršitev dolžnosti lahko članu MNZ Celje 

izreče mirovanje članskih pravic s takojšnjim učinkom. 
 
(3) Mirovanje članskih pravic traja do naslednje Skupščine, razen če je med tem IO MNZ Celje 

odpravil svojo odločitev. 
 
(4) Mirovanje članskih pravic mora biti potrjeno na naslednji Skupščini z večino, ki je določena 

v drugem odstavku 24. člena tega statuta. Če mirovanje članskih pravic 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 Celje 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 Celje, 
(e) so obveščeni o delu organov MNZ Celje, 
(f) seznanjajo MNZ Celje o svojih problemih in potrebah ter od nje dobivajo strokovno in 

organizacijsko pomoč, 
(g) sodelujejo v tekmovanjih, ki jih organizira MNZ Celje, ter zagotavljajo enako tudi svojim 

članom in 
(h) izvršujejo pravice, ki jih imajo na podlagi statuta in drugih aktov MNZ Celje. 
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15. člen 
(dolžnosti članov) 

 
Člani MNZ Celje imajo predvsem dolžnost, da: 

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

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 MNZ Celje in skupnih akcijah NZS, 
(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 mednarodne prijateljske tekme organizirali v skladu s pravili NZS, 
UEFA in FIFA, 

(h) posredujejo spore v zvezi z uporabo statuta, predpisov, navodil in odločitev MNZ Celje 
in 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 in 

(n) ažurno vodijo register članov. 
 
 
 

III. Hierarhija in spoštovanje pravnih aktov 
 

16. člen 
(medsebojna skladnost statutov) 

 
(1) Statuti članov MNZ Celje morajo biti skladni s tem statutom. 

 
(2) K statutom članov MNZ Celje poda soglasje IO MNZ Celje.  
 
 

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

 
(1) MNZ Celje, člani MNZ Celje, uradne osebe in igralci, so dolžni spoštovati statut, predpise, 

navodila ter odločbe FIFA UEFA in NZS. 
(2) MNZ Celje, člani MNZ Celje, uradne osebe in igralci, 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. 
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(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 MNZ Celje ali 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 Celje, člani MNZ Celje, uradne osebe in igralci, 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 Celje) 

 
(1) Organi MNZ Celje so: 

(a) Skupščina, 
(b) Izvršni odbor, 
(c) Nadzorni odbor, 
(d) Predsednik MNZ Celje, 
(e) Odbor za nujne zadeve, 
(f) Organi, ki odločajo na prvi stopnji in pritožbeni organi (36. in 37. člen tega statuta) in  
(g) Arbitražni svet. 

 
(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 in razrešitvah voljenih organov MNZ Celje, ki ga sprejme IO 
MNZ Celje. 

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

zagotovljena njihova nepristranskost in neodvisnost. 
 
 

19. člen 
(Skupščina MNZ Celje) 

 
(1) Skupščina je najvišji organ MNZ Celje. 

 
(2) Vsi člani MNZ Celje so na Skupščini zastopani preko delegatov. 
 
(3) Sestava in število delegatov članov skupščine se določi po naslednjem ključu: 

- klub, ki nastopa z 1 do 4 ekipami v tekmovalnih sistemih  1 delegat 
- klub, ki nastopa z 4 do 7ekipami v tekmovalnih sistemih  2 delegata 
- klub, ki nastopa z več kot 7 ekipami v tekmovalnih sistemih  3 delegati 

 
Upošteva se število ekip, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih ob sklicu skupščine, oziroma 
število ekip, ki je končala tekmovanje ali del tekmovanja, če je skupščina sklicana v času, 
ko tekmovanja ne potekajo. Klub, ki ob sklicu skupščine nima ekip v tekmovalnih sistemih, 
ima lahko ob pogoju, da je plačal članarino za preteklo leto, le enega delegata. Društvo ali 
združenje nogometnih sodnikov ali trenerjev ima na skupščini po enega delegata. 
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(4) Vsak delegat ima en glas, razen v primeru iz tretjega odstavka 24. člena statuta. 

 
(5) 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. 

 
(6) Skupščina odloča na načine, ki so opredeljeni v 24. členu statuta. 
 
(7) Člani IO MNZ Celje, sekretar MNZ Celje, člani Nadzornega odbora MNZ Celje in člani 

organov iz. 35., 36., 37. člena ne morejo biti delegati na skupščini MNZ Celje. 
 
 

20. člen 
(pristojnosti Skupščine) 

 
Pristojnosti Skupščine so, da: 

(a) sprejema statut MNZ Celje 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 Celje, 
(e) voli in razrešuje predsednika MNZ Celje, podpredsednike MNZ Celje, predsednika in 

člane arbitražnega sveta, ter člane IO MNZ Celje, 
(f) voli in razrešuje predsednika in člane Nadzornega odbora MNZ Celje, 
(g) sprejema program dela in finančni načrt MNZ Celje, 
(h) sprejema letno poročilo MNZ Celje in zaključni račun, 
(i) odloča o podelitvi priznanj »Častni predsednik MNZ Celje«, »Častni podpredsednik« in 

»Častni član MNZ«, 
(j) obravnava poročilo Nadzornega odbora MNZ Celje, 
(k) določa višino članarine, 
(l) podeljuje priznanja in pohvale, 
(m) odloča o omilitvah kazni, pod pogoji iz disciplinskega pravilnika in  
(n) odloča o prenehanju MNZ Celje. 

 
 

21. člen 
(zasedanje Skupščine) 

 
(1) Zasedanja Skupščine vodi predsednik MNZ Celje.  

 
(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 Celje na predlog IO MNZ Celje, najmanj mesec dni pred 

zasedanjem. 
 

(2) Ob sklicu se objavi predlog dnevnega reda v skladu s poslovnikom o delu Skupščine. 
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(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 Celje je dolžan sklicati Skupščino, kadarkoli to pisno zahteva najmanj ena 

tretjina članov MNZ Celje ali Nadzorni odbor MNZ Celje. 
 

(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 Celje. 

 
 

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 prisotnih delegatov (19. člen statuta), razen v primeru iz 
tretjega odstavka tega člena.  

 
(3) O sprejemu in spremembah statuta, članstvu v MNZ Celje in o prenehanju MNZ Celje ima 

vsak član en glas. Član s posebnim pooblastilom pooblasti enega izmed svojih delegatov, 
da bo glasoval v njegovem imenu. 

 
(4) V primerih iz prejšnjega odstavka je odločitev sprejeta, če zanjo glasujeta najmanj dve 

tretjini delegatov iz tretjega odstavka tega člena. 
 
(5) Učinki odločitev Skupščine nastopijo z dnem odločitve Skupščine, razen če Skupščina ne 

določi drugače. 
 
(6) 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 članov. 
 
 

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.  
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(3) Način dela skupščine se ureja s Poslovnikom o delu skupščine MNZ Celje, ki ga sprejme 

skupščina MNZ Celje. 
 
 

26. člen 
(izvršni odbor MNZ Celje) 

 
(1) IO MNZ Celje je izvršilni organ in šteje devet (9) članov. IO MNZ Celje sestavljajo: 

predsednik MNZ Celje, dva podpredsednika in 6 članov. 
 
(2) Mandat IO MNZ Celje traja 4 leta. Mandat se prične s končanjem Skupščine, na kateri je 

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

 
(3) Za predsednika, podpredsednika ali člana IO MNZ Celje je lahko izvoljena oseba, ki je 

mlajša od 70 let, je aktivna v nogometu vsaj 3 leta in ni pravnomočno obsojena za kaznivo 
dejanje. 

 
(4)  Predsednik, podpredsednik ali član izvršnega odbora ne more biti izvoljen 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 Celje) 

 
Pristojnosti IO MNZ Celje so, da: 
 

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

po tem statutu pristojna Skupščina, 
(h) poroča Skupščini o svojem delu, 
(i) predlaga Skupščini letni program dela MNZ Celje in letni finančni načrt MNZ Celje,  
(j) predlaga Skupščini sprejem letnega poročila MNZ Celje in zaključnega računa MNZ 

Celje, 
(k) predlaga Skupščini podelitev priznanja »Častni predsednik MNZ Celje«, »Častni 

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

taks, povezanih s članstvom in tekmovanji pod okriljem MNZ Celje, 
(p) odloča o barvnih kombinacijah reprezentančnih dresov MNZ Celje in opreme, 
(r) najmanj enkrat letno obravnava program in problematiko ženskega nogometa, 
(s) najmanj enkrat letno obravnava program in problematiko malega nogometa (futsal), 
(t) odloča o drugih zadevah v MNZ Celje, razen tistih, za katere je po tem statutu pristojna 

Skupščina ali drug organ MNZ Celje in 
(u) odloča v primerih višje sile in zadevah, ki niso predvidene s tem statutom. 
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28. člen 
(odločanje IO MNZ Celje) 

 
(1) IO MNZ Celje odloča na sejah. IO MNZ Celje je sklepčen, če je navzoča večina vseh 

njegovih članov. 
 

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

MNZ Celje. 
 
 

29. člen 
(sklic in seje IO MNZ Celje) 

 
(1) Seje IO MNZ Celje sklicuje in vodi predsednik MNZ Celje. 

 
(2) Letno mora imeti IO MNZ Celje najmanj šest sej. 
 
(3) Častni predsedniki MNZ Celje in častni podpredsedniki MNZ Celje imajo pravico 

prisostvovati in razpravljati na IO MNZ Celje, vendar nimajo pravice glasovati. 
 
 

30. člen  
(predsednik in podpredsedniki MNZ Celje) 

 
(1) MNZ Celje ima predsednika in 2 podpredsednika. 

 
(2) Skupščina MNZ Celje izvoli in razreši predsednika MNZ Celje in dva podpredsednika MNZ 

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

 
 

(3) IO MNZ Celje na predlog predsednika MNZ Celje na prvi seji po izvolitvi s sklepom določi, 
kateri izmed podpredsednikov je prvi in drugi podpredsednik MNZ Celje. 
 

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

 
 

(5) Če je predsednik MNZ Celje nezmožen opravljati svojo funkcijo zaradi bolezni ali drugega 
razloga, opravlja njegove naloge podpredsednik MNZ Celje v skladu z vrstnim redom iz 
tretjega odstavka tega člena. 
 

(6) Odstop predsednika, podpredsednikov ali članov IO MNZ Celje mora biti podan v pisni 
obliki. 

 
 

31. člen 
(pristojnosti predsednika in podpredsednikov) 

 
(1) Predsednik MNZ Celje: 

(a) zastopa in predstavlja MNZ Celje, 
(b) vodi Skupščino, 
(c) sklicuje in vodi seje IO MNZ Celje in Odbora za nujne zadeve MNZ Celje, 
(d) predlaga vrstni red podpredsednikov MNZ Celje, 
(e) predlaga selektorje reprezentanc MNZ Celje, 
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(f) predlaga trenerje in strokovna vodstva reprezentanc MNZ Celje, 
(g) določa višino dnevnic, honorarjev, nagrad ali plač selektorjev, igralcev, trenerjev ter 

strokovnega vodstva reprezentanc MNZ in to v okviru letnega finančnega načrta MNZ 
Celje, 

(h) skrbi za izvrševanje sklepov Skupščine in IO MNZ Celje in 
(i) opravlja druge naloge, ki izhajajo iz tega statuta, sklepov Skupščine in sklepov IO MNZ 

Celje. 
 
(2) Če je predsednik odsoten, ga nadomešča podpredsednik, ki ga predsednik pooblasti. V 

primeru, ko pooblastitev ni bila mogoča, pa podpredsednik po vrstnem redu iz tretjega 
odstavka prejšnjega člena. 
 

(3) Podpredsedniki so zadolženi za posamezna področja dela, ki jih določi predsednik MNZ 
Celje. 

 
(4) Predsednik lahko del svojih pristojnosti v pisni obliki prenese na podpredsednika. 
 
 

32. člen 
(sekretar MNZ Celje) 

 
(1) Sekretarja MNZ Celje imenuje IO MNZ Celje na predlog predsednika v skladu z veljavno 

zakonodajo. Medsebojna razmerja se uredijo s pogodbo, ki jo potrdi IO MNZ Celje. 
 

(2)  Sekretar mora imeti najmanj srednjo izobrazbo. 
 

(3) Dodatne pogoje za imenovanje lahko določi IO MNZ Celje. 
 
(4) Pogodba sekretarja MNZ Celje velja štiri leta. Po izteku pogodbe se lahko ponovno sklene. 
 
(5) Sekretar opravlja strokovno tehnično, administrativno in finančno delo, ter koordinacijo dela 

med organi MNZ Celje in je za svoje delo odgovoren IO MNZ Celje. 
 
(6) Sekretar je dolžan ravnati v skladu s sklepi Skupščine, IO MNZ Celje, odbora za nujne 

zadeve in po navodilih predsednika. 
 
 

33. člen 
(odbor za nujne zadeve MNZ Celje) 

 
(1) Odbor za nujne zadeve sestavljajo: predsednik in podpredsednika. 

 
(2) Odbor za nujne zadeve odloča o nujnih zadevah med dvema sejama IO MNZ. Nujne 

zadeve so vse zadeve v pristojnosti IO MNZ Celje, kjer je nujna takojšna odločitev in ni 
mogoče pravočasno sklicati seje IO MNZ Celje. 

 
(3) Odbor za nujne zadeve odloča z večino glasov vseh članov. Predsednik ima odločujoči 

glas v primeru enakega števila glasov za in proti. 
 

 
(4) S svojimi odločitvami mora na prvi seji seznaniti člane IO MNZ Celje. IO MNZ Celje potrdi 

vse odločitve odbora za nujne zadeve. 
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34. člen 
(nadzorni odbor MNZ Celje) 

 
(1) Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana.  

 
(2) Njegov mandat traja štiri leta. 

 
(3) Nadzorni odbor poroča Skupščini o: 

(a) izvrševanju sklepov IO MNZ Celje in 
(b) finančnem poslovanju MNZ Celje. 
 

(4) Sklep nadzornega odbora je sprejet, če je zanj glasovala večina vseh njegovih članov. 
 
 

35. člen 
(arbitražni svet MNZ Celje) 

 
(1) Arbitražni svet ima predsednika in štiri člane. 

 
(2) Odloča o sporih med člani MNZ Celje in o sporih med člani MNZ Celje in MNZ Celje. 
 
(3) Podpredsednika izvoli arbitražni svet izmed članov na prvi seji. 
 
(4) Predsednika nadomešča podpredsednik. 
 
(5) Arbitražni svet odloča v senatu treh članov. 
 
(6) Senatu predseduje predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik. 
 
(7) Druge člane senata za vsak posamičen primer določi predsednik arbitražnega sveta, pri 

čemer mora biti zagotovljena enaka udeležba vseh članov. 
 
(8) Predsednik in člani arbitražnega sveta ne smejo biti istočasno delegati na Skupščini, člani 

IO MNZ Celje, nadzornega odbora in organov iz 36. in 37. člena tega statuta. 
 
(9) Pred začetkom vsebinske obravnave spora morajo sprte strani poskusiti z mediacijo ali 

konciliacijo.  
 

(10) Odločitev arbitražnega sveta je dokončna, razen v primerih izključitve in mirovanja 
članskih pravic, o kateri dokončno določa Skupščina. 
 
 

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

 
(1) Organi MNZ Celje, ki samostojno in neodvisno odločajo v svoji pristojnosti na prvi stopnji, 

so tekmovalni organi. 
 

(2) Tekmovalni organi so:vodja tekmovanj in disciplinski sodnik. 
 

 
37. člen 

(komisija za pritožbe) 
 

Za odločanje o pritožbah proti odločbam organov iz prejšnjega člena je na drugi stopnji 
pristojna komisija za pritožbe MNZ Celje.  
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38. člen 
(svetovalne komisije za posamezna področja) 

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

(a) Grassroots komisija (nogomet za vse) 
(b) komisija za mali nogomet, 
(c) komisija za ženski nogomet, 
(d) komisija za priznanja. 

 
(2) Grassroots komisija (nogomet za vse) skrbi za razvoj nogometa za vse. 

 
(3) Komisija za mali nogomet skrbi za razvoj malega nogometa, pripravlja predloge za 

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

tekmovanje in skrbi za druge zadeve v zvezi z ženskim nogometom. 
 
(5) Komisija za priznanja pripravlja predloge za priznanja in vodi evidenco o podeljenih 

priznanjih. 
 
 

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

 
(1) Sestava in pristojnosti organov iz 35., 36. in 37. člena ter komisij iz 38. člena tega statuta 

se podrobneje določijo s pravilnikom IO MNZ Celje. 
 

(2) Mandat organov in komisij traja štiri leta. 
 
(3) Člane organov iz 36. in 37. člena ter komisij iz 38. člena tega statuta imenuje IO MNZ 

Celje, pri čemer praviloma pri imenovanju članov: 
(a) komisije za ženski nogomet upošteva predlog KŽN, 
(b) komisije za mali nogomet upošteva predlog KMN. 

 
(4) Upravičeni predlagatelji iz prejšnjega odstavka lahko predložijo nov predlog, če IO MNZ 

prvotnega predloga ni upošteval. 
 

(5) Člani organov, ki odločajo na prvi stopnji in v pritožbenih organih, so lahko člani le tega 
organa iz 36. ali 37. člena in ne smejo biti člani IO MNZ Celje, Nadzornega odbora MNZ 
Celje in Arbitražnega sveta MNZ Celje. 

 
(6) Za člana organov ali komisij je lahko imenovana oseba, ki je mlajša od 70 let in ni 

pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje. 
 
 

40. člen 
(začasne komisije) 

 
(1) IO MNZ Celje lahko ustanovi začasne komisije. 

 
(2) Njihova sestava, pristojnosti in mandat se določijo s sklepom o ustanovitvi. 
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V. Tekmovanje 
 

41. člen 
(tekmovanja v MNZ Celje) 

 
MNZ Celje določa in vodi tekmovanja na območju MNZ Celje. 
 
 

42. člen 
(dolžnosti nogometnih klubov) 

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

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

NZS, FIFA in UEFA, 
(d) sodelujejo v tekmovanjih in skupnih akcijah MNZ Celje 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 tem statutom 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 in 
(l) sporočijo NZS in MNZ Celje, katerega član so, vsako spremembo njihovega statuta in 

drugih aktov, zakonitih in statutarnih zastopnikov ter članov organov. 
 
 

43. 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. 
 
 

44. 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, 
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(e) prepoved vstopa na stadion, 
(f) prepoved sodelovanja v določenih ali vseh z nogometom povezanih dejavnostih  
(g) prepoved registracije za nov klub. 

 
(3) Disciplinske sankcije samo za pravne osebe so: 

(a) prepoved prestopnih dejavnosti, 
(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 Celje lahko izreče disciplinske sankcije le v primeru, ko ni pristojna 

NZS, in po postopku in pod pogoji, ki jih določa pravilnik MNZ Celje, ki ga sprejme IO MNZ 
Celje.  

 
 
 

VI. Finančno poslovanje 
 

45. člen 
(premoženje MNZ Celje) 

 
(1) Premoženje MNZ Celje so denarna in druga sredstva, ki jih MNZ Celje 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 Celje, 
(k) iz naslova dividend družb, v katerih ima MNZ Celje 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  

 
 

46. člen 
(finančno poslovanje) 

 
(1) MNZ Celje 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.  
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(4) Letno poročilo in zaključni račun vsebujeta bilanco stanja in izkaz poslovnega leta s 

pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju MNZ Celje. 
 

(5) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga MNZ Celje doseže z neposrednim opravljanjem 
pridobitne dejavnosti, se sme uporabiti le za doseganje namena in ciljev MNZ Celje, ki so 
opredeljeni v 5. členu tega statuta. 
 

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

 
(7) MNZ Celje ima enega ali več bančnih računov.  

 
(8) V finančnem načrtu morajo biti določena namenska sredstva za mladinski nogomet. 

 
 

47. člen 
(javnost dela) 

 
(1) O svojem delu MNZ Celje obvešča javnost: 

(a) z uradnimi obvestili, 
(b) na tiskovnih konferencah, 
(c) preko spletne strani MNZ Celje, 
(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 sekretar.  
 
 

48. člen 
(prenehanje MNZ Celje) 

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

članov, ali s sklepom Skupščine. 
 

(2) Če MNZ Celje 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. Prehodne in končne določbe 
 

49. člen 
(prehodne odločbe) 

 
(1) IO MNZ mora vse pravilnike in druge akte, ki jih sprejema na podlagi tega statuta, uskladiti 

z njegovimi določbami najkasneje. v 6 mesecih od sprejema statuta oziroma njegovih 
sprememb in dopolnitev. 
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(2) Spremembe in dopolnitve statuta, ki se nanašajo na omejitev mandatov in nove pogoje za 
izvolitev oziroma imenovanje v organe in komisije MNZ Celje stopijo v veljavo z novim 
mandatnim obdobjem organov in komisij. 

 
 

50. člen 
(končne odločbe) 

 
(1) Statut začne veljati z dnem sprejema na Skupščini. 

 
(2) Z dnem njegove uveljavitve preneha veljati dosedanji statut MNZ. 
 
 
Celje; 18.03.2020 
 
 
 
 

Predsednik MNZ Celje 
    Vlado Močnik 



 
 
 
  
 
 
 

 
  Medobčinska nogometna zveza Celje 
  Ulica XIV. divizije 14, 3000 CELJE 
  tel.: 03 427 44 70, fax.: 03 427 44 71 
   

  ID za DDV: 97752282, matična številka: 5253373, TRR NKBM: SI56 0400 1004 6583 172 

 
 
 
 

Naziv društva / kluba 
 
 
 

Kraj / naslov 
 
 
 
 

P O O B L A S T I L O  
 

Za 
 

Priimek in ime 
 
 
ki se pooblašča, da kot delegat na skupščini MNZ Celje dne 26.05.2021 ob 17.30 uri   zastopa 
naše društvo / klub s pravico glasovanja o sklepih skupščine 
 
 
 
 

Kraj in datum 
 

 
 
 
Zakoniti zastopnik člana MNZ Celje s podpisom tega pooblastila potrjuje: 

- da delegat 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 in tako izpolnjuje 
pogoje predpisane v 5. odstavku 19. člena statuta MNZ Celje. 

 
 

                                                                                                          
_______________________________________ 

                                                                                                           mp.    Podpis predsednika društva / kluba 
 
 

 



 

 

 

Na podlagi 25. člena Statuta Medobčinske nogometne zveze Celje (MNZ Celje),  je skupščina MNZ 
Celje  na zasedanju dne; 21.02.2011 sprejela 

 

STALNI 

P O S L O V N I K 

O DELU SKUPŠČINE 

MEDOBČINSKE NOGOMETNE ZVEZE CELJE 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem poslovnikom se ureja način dela Skupščine MNZ Celje. V kolikor posamezna vprašanja o delu 
Skupščine niso urejena s tem poslovnikom, jih ureja skupščina s posebnim sklepom in z veljavnostjo 
za posamezni primer, upoštevaje določila Statuta MNZ Celje in tega Poslovnika. 

2. člen 

 (1) Delo Skupščine je javno. Skupščina lahko odloči, da bo zasedanje potekalo brez 

prisotnosti javnosti. 

(2) Predstavniki tiska, radia, televizije in drugih medijev lahko prisostvujejo zasedanju 

Skupščine, če priglasijo prisotnost vsaj tri dni pred dnevom Skupščine pri sklicatelju 

zasedanja Skupščine in če prostorske zmožnosti to dopuščajo. 

 

(3) Člani izvršnega odbora IO MNZ,  častni predsedniki MNZ, častni podpredsedniki MNZ in častni 
člani MNZ imajo pravico prisostvovati in razpravljati na Skupščini. 

(4) Udeleženci na Skupščini so še lahko delavci v strokovni službi MNZ ali uradne osebe v 

nogometu, če je to potrebno in jih povabi predsednik MNZ ali predstavnik predlagatelja 

zahteve za sklic Skupščine. 

(5) Na Skupščini je lahko prisoten eden ali več predstavnikov prosilca za članstvo v MNZ. 



 

 

3. člen 

Skupščina izpelje volitve in imenovanja, za katere je pristojna, v skladu s pravilnikom o 

volitvah in imenovanjih. 

4. člen 

(1) Na Skupščini se vodi zapisnik v skladu s tem poslovnikom. 

(2) Zapisnik s sprejetimi sklepi se objavi v uradnem glasilu MNZ  in na spletni strani MNZ. Skupščina 
lahko odloči o drugačnem načinu objave. 

II. ZASEDANJE, NAČIN DELA IN ODLOČANJE NA SKUPŠČINI 

5. člen 

Skupščina zaseda najmanj enkrat letno in vsaj enkrat pred iztekom 6 mesecev po preteku 

finančnega leta. 

6. člen 

(1) Zasedanje Skupščine skliče predsednik MNZ na predlog izvršnega odbora MNZ (v 

nadaljevanju: IO MNZ). 

(2) Zasedanje Skupščine se skliče s pisnim vabilom, v katerem morajo biti navedeni čas in 

kraj zasedanja ter predlog dnevnega reda. 

(3) Gradivo za zasedanje Skupščine, vključno z zapisnikom prejšnjega zasedanja Skupščine, 

morajo delegati prejeti najmanj 7 dni pred zasedanjem. 

(4) O gradivu, ki je bilo poslano v krajšem roku, Skupščina odloča posebej, ali bo o njem 

razpravljala, zavzemala stališča in sprejemala sklepe. 

(5) V primeru iz tretjega odstavka 23. člena statuta MNZ mora biti vsak član MNZ in 

predsednik MNZ obveščen o dnevu, kraju in dnevnemu redu Skupščine vsaj tri dni pred dnem 

Skupščine. Temu mora biti priloženo gradivo. 

7. člen 

(1) Skupščino vodi predsednik MNZ. 

(2) Izjemoma lahko vodi Skupščino predstavnik predlagatelja zahteve za sklic Skupščine, če 

to potrdi Skupščina in če so izpolnjeni pogoji iz tretjega in četrtega odstavka 23. člena 

statuta MNZ. 



 

 

8. člen 

Skupščina izvoli na zasedanju: 

- tričlansko verifikacijsko komisijo, 

- dva overitelja zapisnika, 

- zapisnikarja in 

- druga potrebna delovna telesa. 

9. člen 

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

glasovati. 

(2) Verifikacijska komisija preveri navzočnost delegatov na Skupščini s pregledom pooblastil. 

(3) Pooblastilo se poda na obrazcu, ki ga pripravi strokovna služba MNZ in ga pošlje članicam MNZ. 

 (4) Pooblastilo mora obsegati navedbo članice MNZ, ime in priimek delegata, navedbo 

organa, ki je podal pooblastilo, navedbo funkcije oziroma nalog, ki jih opravlja delegat v 

okviru članice MNZ ali njene članice, datum in kraj pooblastila in podpis pristojne osebe. 

Pooblastilu mora biti priložen zapisnik organa, ki je dal pooblastilo. 

(5) Če je potrebno, verifikacijska komisija tudi preveri pooblastila tistih delegatov, ki so jih 

določili izvršilni organi članic MNZ, da bodo glasovali v njihovem imenu v primerih iz tretjega 
odstavka 24. člena statuta MNZ. 

(6) Predsedujoči na Skupščini ugotovi in razglasi sklepčnost Skupščine na podlagi poročila 

verifikacijske komisije. 

 

(7) V primeru zmanjšanja ali povečanja članstva v MNZ v času zasedanja Skupščine, 

verifikacijska komisija nemudoma pripravi novo poročilo. Predsedujoči na Skupščini nato 

ugotovi in razglasi sklepčnost Skupščine. 

10. člen 

(1) Če je Skupščina sklepčna, predsedujoči da predlog dnevnega reda v obravnavo in 

odločanje. 

(2) Predlog dnevnega reda se lahko spremeni tako, da se spremeni točka dnevnega reda, 



 

 

dopolni z novo točko ali umakne točka dnevnega reda, in sicer na predlog predsednika MNZ 

ali delegata, ki je dobil podporo najmanj ene tretjine vseh delegatov. 

(3) Med zasedanjem Skupščine lahko Skupščina na predlog predsednika MNZ ali delegata 

sklene, da se spremeni vrstni red obravnavanja posameznih točk dnevnega reda. 

11. člen 

(1) Po potrditvi dnevnega reda, Skupščina odloča o sprejemu zapisnika predhodnega 

zasedanja Skupščine. 

(2) Vsak delegat ima pravico podati pripombe in popravke k zapisniku prejšnjega zasedanja 

Skupščine. 

(3) Skupščina odloči o utemeljenosti pripomb. Sprejete pripombe in popravki se vpišejo v 

zapisnik. 

12. člen 

 

(1) Pred razpravo o posamezni točki dnevnega reda je dolžan predlagatelj gradiva podati 

kratko uvodno obrazložitev, ki traja največ 5 minut. Predsedujoči lahko dovoli daljšo uvodno 

obrazložitev. 

(2) Predlagatelj gradiva je dolžan posredovati vsem delegatom tudi predloge, pobude in 

dopolnitve k posamezni točki dnevnega reda, ki jih je prejel pisno pred začetkom zasedanja. 

13. člen 

(1) Predsedujoči da besedo delegatom na Skupščini in tistim prisotnim, ki imajo pravico 

razpravljati, po vrsti, kakor so se prijavili k razpravi. 

(2) Delegati in drugi upravičeni za razpravo se lahko prijavijo k razpravi, čim se začne 

razprava o posamezni točki dnevnega reda in dokler razprava traja. 

(3) Ne glede na vrstni red prijav k razpravi lahko predsedujoči da besedo predsedniku ali 

članu organa ali komisije MNZ, če je ta pripravil gradivo k posamezni točki dnevnega reda. 

(4) Ko Skupščina razpravlja o prošnji za članstvo v MNZ, ima pravico razpravljati tudi 

predstavnik kandidata za članstvo. 



 

 

14. člen 

(1) Razprave delegatov Skupščine in drugih udeleženčev na zasedanju so časovno omejene 

na 3 minute na razpravljavca. 

(2) Predsedujoči lahko na predlog razpravljavca odredi, da razprava traja dlje časa, vendar 

največ 10 minut. 

15. člen 

(1) Razpravljavec lahko razpravlja samo o tistih vprašanjih, ki se nanašajo na posamezno 

točko dnevnega reda. O istem vprašanju lahko razpravlja le enkrat. 

(2) Po odobritvi predsedujočega lahko ponovno razpravlja, če gre za pojasnjevanje ali nove 

vidike v zvezi z razpravo ostalih razpravljavcev. Predsednik lahko to razpravo omeji po lastni 

presoji. 

16. člen 

Predsedujoči lahko z zasedanja Skupščine odstrani udeleženca, če ta kljub predhodnemu 

opominu ali odvzemu besede ne upošteva njegovih navodil in s svojim obnašanjem otežuje 

delo Skupščine. 

17. člen 

(1) Skupščina sprejema poslovnik in pravilnike, če je za to pristojna po statutu MNZ, ter 

sklepe in priporočila. 

(2) Predsedujoči oblikuje predlog besedila sklepov in priporočil na podlagi predloženega 

gradiva, uvodne obrazložitve, razprave in sprejetih stališč. 

(3) Predsedujoči predloži Skupščini predlog sklepov v razpravo in sprejem. 

(4) Če iz objektivnih razlogov ni mogoče pripraviti predlogov sklepov, lahko Skupščina na 

predlog predsedujočega pooblasti IO MNZ, da pripravi predloge sklepov. 

 (5) Skupščina lahko na predlog predsedujočega izvoli posebno tričlansko komisijo za sklepe, 

ki oblikuje predloge sklepov. 

 

 



 

 

18. člen 

(1) Skupščina odloča z glasovanjem. 

(2) Skupščina odloča z večino glasov vseh delegatov, razen v primerih iz tretjega in petega 

odstavka 23. člena statuta MNZ. 

(3) Če je potrebna strožja ali manj zahtevna večina, predsedujoči pred glasovanjem opozori 

na to. 

(4) Vsak delegat, ki ima pravico glasovanja, ima en glas. Noben delegat nima prednosti pred 

drugimi delegati pri glasovanju. 

(5) Delegat ne sme glasovati večkrat ali po pooblaščencu. 

(6) Delegati članice MNZ, ki ji pravice mirujejo, nimajo pravice glasovanja. 

19. člen 

(1) Glasovanje je javno, razen če je s statutom MNZ, s tem poslovnikom ali pravilniki, ki jih 

sprejme Skupščina, določeno drugače. 

(2) Skupščina lahko na predlog predsedujočega ali delegata z javnim glasovanjem odloči, da 

se o posameznih zadevah glasuje tajno. 

20. člen 

(1) Delegati glasujejo tako, da se izjavijo za predlog, proti predlogu ali se vzdržijo 

glasovanja. 

(2) Delegati glasujejo hkrati in sicer z dvigom rok. 

(3) Skupščina lahko na predlog predsedujočega odloči, da delegati glasujejo na drug način. 

(4) Skupščina lahko istočasno glasuje le o enem predlogu. 

21. člen 

(1) Glasovanje se opravi tako, da predsedujoči pozove delegate, da se najprej izjavijo, kdo je 

"ZA" predlog, nato kdo je "PROTI" predlogu in nazadnje, ali se kdo "VZDRŽI" glasovanja. 

(2) Če število glasov "ZA" ali "PROTI" predlogu ni večje pri glasovanju od števila vzdržanih 

glasov, se glasovanje ponovi. Če tudi pri ponovnem glasovanju pride do istega rezultata, se 

šteje, da predlog ni sprejet. 



 

 

(3) Po končanem glasovanju predsedujoči ugotovi izid glasovanja in na podlagi izida razglasi, 

da je predlog, o katerem je Skupščina glasovala, sprejet ali zavrnjen. 

22. člen 

(1) Ob odločitvi, da se glasuje tajno, Skupščina nemudoma izvoli tričlansko komisijo za 

izvedbo glasovanja ali pooblasti verifikacijsko komisijo, da izvede tajno glasovanje. 

(2) Komisija nato pripravi toliko glasovnic, kolikor je navzočih delegatov, z besedilom 

predloga ter označbo pod zaporednimi številkami "glasujem za", "glasujem proti", "se 

vzdržim". 

(3) Komisija razdeli glasovnice delegatom, ki imajo pravico glasovanja. 

(4) Delegati obkrožijo številko pred označbo, za katero glasujejo. 

(5) Glasovnica, iz katere se ne da ugotoviti, kako je delegat glasoval, je neveljavna. 

(6) Po glasovanju komisija pripravi poročilo o izidu glasovanja in poroča predsedujočemu, ki 

razglasi rezultat glasovanja, ali je predlog, o katerem je Skupščina glasovala sprejet ali 

zavrnjen. 

 

(7) Če je potrebno tajno glasovati o več predlogih, lahko Skupščina na predlog 

predsedujočega odloči, da se tajno glasovanje izvede po končani razpravi k določeni točki 

dnevnega reda ali po končani razpravi vseh točk dnevnega reda. Za vsako glasovanje o 

predlogu se pripravi posebna glasovnica. 

23. člen 

(1) Zapisnikar piše zapisnik o delu Skupščine. 

(2) Zapisnik obsega glavne podatke o zasedanju Skupščine, zlasti : 

- zaporedno številko in vrsto zasedanja, 

- čas in kraj zasedanja, 

- imena predsedujočega ter članov delovnih teles, ki jih je izvolila Skupščina, 

- imena prisotnih in odsotnih delegatov, 

- če je potrebno, imena delegatov, ki glasujejo v imenu članice MNZ v primerih iz 



 

 

  tretjega odstavka 24. člena statuta MNZ, 

- imena povabljenih oseb, ki so prisotne na Skupščini, 

- ugotovitev sklepčnosti, 

- dnevni red, 

- imena delegatov in drugih razpravljavčev, 

- povzetek razprave, 

- sprejete sklepe in priporočila, 

- izid glasovanja o posameznih sklepih, 

- izid glasovanja o volitvah in imenovanjih in 

- delegatska vprašanja ter odgovore nanje. 

(3) Delegat ali drugi razpravljavec lahko zahteva, da se v zapisnik priloži njegova razprava v 

obliki povzetka. 

(4) Pisna stališča delegatov se na njihovo zahtevo priložijo zapisniku in so njegov sestavni 

del. 

(5) Zapisnik podpišejo zapisnikar in overitelja zapisnika in nazadnje predsedujoči. 

24. člen 

Skupščina lahko odloči, da se potek zasedanja snema s tehničnimi pripomočki. Posnetek 

zasedanja se hrani najmanj do potrditve zapisnika te Skupščine na sledečem zasedanju 

Skupščine. 

III. KONČNE DOLOČBE 

25. člen 

Ko začne veljati ta poslovnik, preneha veljati poslovnik o delu nogometne skupščine MNZ, z 

dne 09.1.1995. 

26. člen 

Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na Skupščini 

Celje ;  22.02.2011                                                                                           Predsednik MNZ Celje 

                                                                                                                                  Ciril Kolešnik 
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Zapisnik redne skupščine MNZ Celje 
z dne 23.06.2020 ob 17.30 uri v kulturnem domu Štore, Cesta XIV. divizije 29, 3220 Štore 

 
 
 
 
Prisotni delegati: 
Spisek prisotnih delegatov in pooblastil je priloga tega zapisnika. 
 
Prisotni ostali: 
Herman Arlič in Jože Rajh  – častna člana MNZ Celje 
Primož Kaluža in Aleksander Janžovnik - člana izvršnega odbora MNZ Celje 
Andrej Narat – sekretar MNZ Celje 
Bojan Arčan – predsednik arbitražnega sveta MNZ Celje 
Goran Mijatović – predsednik MDNS Celje 
Janko Benčina – predsednik DNT Celje 
Aleksander Vegelj in Tanja Lekić – predstavnika ŽNK Posavje 
Karel Šrot – predstavnik ŽNK Zvezde 
 
 
Uvodoma je predsednik MNZ Celje pozdravil vse prisotne. V nadaljevanju je prisotne seznanil, da v 
skladu s 1. odstavkom 21. člena Statuta MNZ Celje zasedanje skupščine vodi predsednik MNZ Celje 
in predstavil način glasovanja na skupščini. Prisotne je seznanil, da je iz članstva MNZ Celje dne 
26.7.2019 izstopil KMN Olimp in da je član Izvršnega odbora MNZ Celje Borut Arlič dne 17.02.2020 
podal odstopno izjavo. V skladu z 8. členom Stalnega poslovnika o delu skupščine MNZ Celje, 
skupščina za nemoten potek skupščine izvoli tričlansko verifikacijsko komisijo, dva overovitelja 
zapisnika in zapisnikarja. Zato je predsedujoči predlagal naslednji sklep: 
 
Sklep 1/20-S 
Za zasedanje skupščine 23.06.0220 se izvoli naslednje organe: 
Verifikacijska komisija: Fredi Ferčec, Jure Reiner in Tea Pusovnik. Overitelja zapisnika: Amadeo 
Štante in Anton Mihalič. Zapisnikar: Andrej Narat. 
 
Za predlagani sklep je glasovalo 34 delegatov, proti ni glasoval nihče, prav tako se nihče ni vzdržal. 
Na podlagi rezultatov glasovanja je predsedujoči ugotovil, da je predlagani sklep sprejet. 
 
V nadaljevanju je predsedujoči pozval verifikacijsko komisijo, da pregleda pooblastila prisotnih 
delegatov in poda poročilo. 
 
Po pregledu pooblastil je Tea Pusovnik v imenu verifikacijske komisije prisotne seznanila, da ima na 
skupščini pravico glasovati 34 delegatov iz 21 klubov. Predsedujoči je v nadaljevanju na podlagi 
poročila verifikacijske komisije ugotovil, da je skupščina v skladu s 1. odstavkom 24. člena Statuta 
MNZ Celje sklepčna.  
 
 
 
 
Ad. 3. 
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Predsedujoči je predlagal naslednji dnevni red: 
1. Otvoritev skupščine 
2. Izvolitev delovnih organov skupščine 
3. Potrditev dnevnega reda 
4. Pregled in potrditev zapisnika izredne skupščine z dne 8.04.2019 
5. Poročilo o delu  za leto 2019 
6. Poročilo Nadzornega organa 
7. Razprava po poročilih 
8. Program dela in finančni plan za leto 2020 
9. Razprava 
10. Volitve nadomestnega člana izvršnega odbora in manjkajočega člana arbitražnega sveta MNZ 

Celje za mandatno obdobje 2020 – 2023 
11. Spremembe in dopolnitve Statuta MNZ Celje 
12. Obravnava prispelih prošenj za včlanitev 
13. Podelitev priznanj 
14. Pobude in predlogi 

 
Za predlagani dnevni red je glasovalo 34 delegatov, proti ni glasoval nihče, prav tako se nihče ni 
vzdržal. Na podlagi rezultatov glasovanja je predsedujoči ugotovil, da je predlagani dnevni red 
sprejet. 
 
 
Ad. 4. 
Predsedujoči je predstavil bistvene poudarke iz zapisnika izredne skupščine MNZ Celje z dne 
08.04.2019. Ker pripomb na zapisnik ni bilo je predsedujoči predlagal naslednji sklep: 
 
Sklep 2/20-S 
Potrdi se zapisnik  Izredne Skupščine MNZ Celje z dne 08.04.2019. 
 
Za predlagani sklep je glasovalo 34 delegatov, proti ni glasoval nihče, prav tako se nihče ni vzdržal. 
Na podlagi rezultatov glasovanja je predsedujoči ugotovil, da je predlagani sklep sprejet. 
 
 
Ad. 5. 
Predsedujoči je uvodoma prisotne seznanil, da bo razprava o tej točki in o naslednji točki izvedena v 
okviru 7. točke dnevnega reda. 
 
Predsedujoči je prisotnim predstavil poročilo o delu v letu 2019 in povedal: 
V letu 2019 je MNZ Celje praznovala 80 let delovanja in smo si zadali tri glavne aktivnosti: 

- Vsem klubom MNZ Celje se za jesenski del tekmovanja ni zaračunala kotizacija za vse 
selekcije do članov 

- Selekcijo regijskega centra MNZ Celje letnik 2006 smo peljali na prijateljsko srečanje vrstnikov 
GNK Dinamo iz Zagreba in obenem opravili ogled stadiona ter spremljevalnih objektov 

- Gostili smo sejo izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije in obenem odigrali prijateljsko 
tekmo med IO NZS in IO MNZ Celje  

 
Poseben poudarek smo tudi v letu 2019 namenili tekmovanjem v ligah MNZ Celje; čim bolj uskladiti 
ter prilagoditi razporede in koledar tekmovanj za vse klube. Tekmovanja v vseh ligah MNZ Celje so 
potekala po sprejetih propozicijah in koledarjih ter brez posebnih težav. Tudi v sezoni 2019/2020 
vodimo 2. SML/SKL – Vzhod, ki poteka brez večjih posebnosti. Vsa tekmovanja vodimo v  
informacijskem sistemu Regista, kakor tudi registracije igralcev – v letu 2019 smo opravili 53. sej 
registracijske komisije. Vodstvo tekmovanja MNZ Celje se je sestalo in opravilo 35. sej vodstva 
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tekmovanja za lige MNZ in 34. sej za 2. SML/SKL - Vzhod  ter 32. sej disciplinskega sodnika za lige 
MNZ in 29. sej za 2. SML/SKL - Vzhod. Skupaj torej 130 sej vodstev tekmovanj in disciplinskega 
sodnika MNZ Celje.  
 
Na področju mladinskega nogometa ter na izvajanju programa Nogomet za vse (Grassroots program) 
smo bili zelo aktivni pri izvedbi in uresničevanju svojega programa oziroma zastavljenih ciljev. 
Najobširnejši del predstavlja delovanje nogometnih centrov MNZ Celja, kateri spadajo pod program 
Regijski centri MNZ – v izvedbi trenerjev NZS ter po strokovnem programu NZS. Tako smo v 
spomladanskem in jesenskem delu izvedli 8 regijskih centrov v dveh ponovitvah za vsako selekcijo, 
kar pomeni da je bilo opravljeno skupaj 64 treningov. Na koncu spomladanskega dela je bil 
organiziran festivalni dan v NNC Brdo za vsako selekcijo posebej. MNZ Celje je vse povabljene 
otroke, katere so izbrali trenerji NZS opremil z majicami, jim zagotovil prehrano in prevoz.    
 
V letu 2019 smo nadaljevali tudi projekt Nogomet v vrtcu – v vrtcih Velenje, Štore in Hudinja, kjer 
potekajo vadbe v dopoldanskem času ter so za otroke brezplačna. Vsi vrtci, kateri so bili udeleženi v 
projekt so dobili s strani NZS povabilo na ogled uradnega treninga mlade reprezentance, ki je potekal 
v NNC Brdo. S strani MNZ Celje smo zagotovili za vse otroke ter vzgojiteljice enotne majčke. Po 
končanem treningu so imeli otroci možnost od blizu spoznati reprezentante. 
 
V lanskem letu je prišlo do sprememb pri evidentiranju ONŠ in je bil posledično manjši upad – letos 
pa beležimo na področju MNZ Celje že 79 ONŠ, kar pa je že precej boljši rezultat. Prav tako smo 
izvedli značko nogometaša, katero je pridobilo 100 mladih nogometašev. 
 
V zimskem premoru smo ponovno organizirali zimska tekmovanja za selekcijo U9, U11 ter U13 – 
letos je prijavljeno rekordno število ekip. V letu 2019 smo prav tako izvedli prvo fazo tekmovanja RIN 
za selekciji U9 in U11.  
  
IO MNZ Celje se je v letu 2019 sestal na petih rednih sejah in opravil šest korespondenčnih sej s 
poudarkom na timskem delu ter reševanju tekoče problematike in pomoči klubom. 
 
V nadaljevanju je predsedujoči povedal, daje bilo v letu 2019 doseženih 68.811,23 EUR prihodkov in 
66.878,59 EUR odhodkov, kar pomeni pozitiven finančni rezultat v višini 1.932,64 EUR. Finančna 
sredstva so bila pridobljena v skladu s finančnim planom, ter porabljena namensko in gospodarno. 
 
 
Ad. 6. 
Predsedujoči je dal besedo predsedniku nadzornega odbora Hermanu Arliču, ki je povedal:  
Nadzorni odbor MNZ Celje je v okviru pristojnosti in nalog dne 11.02.2020 izvedel redni letni nadzor 
nad izvrševanjem sklepov organov, ter zakonitostjo dela in finančnim poslovanjem MNZ Celje 
Sodelovanje med nadzornim odborom in nadzorovano pravno osebo je bilo v času opravljanja 
nadzora zelo korektno. Zahtevana poslovna in finančna dokumentacija je bila predložena in s strani 
nadzornega organa pregledana. 
 
Nadzorni odbor MNZ Celje je redno spremljal delovanje MNZ Celje in njenih organov, tako z udeležbo 
na sejah Izvršnega odbora, kot tudi osebno preko kontaktov s predsednikom in sekretarjem MNZ 
Celje.    
Pregledan je bil zapisnik Skupščine MNZ Celje z dne 19.03.2019 in izredne Skupščine MNZ Celje z 
dne 8.4.2019.  V letu 2019 je bilo sklicanih in izvršenih 5 rednih in 6 korespondenčnih sej Izvršnega 
odbora MNZ Celje. Vse seje so bile sklepčne. Nadzorni odbor ugotavlja, da je število sej in pravna 
veljavnost sklepov v skladu z 27. členom Statuta MNZ Celje. Tudi ostali organi MNZ Celje so delovali 
korektno, v okviru pristojnosti, tako da pravice članov po Statutu MNZ Celje niso bile kršene. 
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Nadzorni odbor MNZ Celje je v okviru zakonitosti dela in finančnega poslovanja MNZ Celje pregledal 
prejete račune in postavke na računih, inventurno stanje, podjemne pogodbe, sklepe Izvršnega 
odbora v zvezi s finančnim poslovanjem in realizacijo le-teh, ter finančni plan in končno finančno 
situacijo za leto 2019. Splošna ugotovitev je, da zveza posluje zakonito in transparentno, ter v skladu 
s finančnim načrtom in programom dela.  
Finančna sredstva so bila glede na finančni načrt za leto 2019 na prihodkovni strani nizja za 3.011,23 
€, na odhodkovni strani pa za 1.078,59 € nižja od načrtovanih. Sicer pa so bila finančna sredstva 
pridobljena v skladu s finančnim planom, ter porabljena namensko in gospodarno. Za izplačila obstaja 
pravna podlaga, nabava osnovnih in ostalih sredstev je racionalna in v skladu s potrebami za 
izvajanje dejavnosti.  
 
V letu 2019 je bilo doseženih 68.811,23 € prihodkov in 66.878,59 € odhodkov, kar pomeni pozitiven 
finančni rezultat v višini 1.932,64 €.  
 
Na podlagi pregledanega NADZORNI ODBOR MNZ Celje ugotavlja naslednje :     

- organi MNZ Celje so v letu 2019 svoje delo opravili korektno, ter v skladu s statutom in 
pravilniki, 

- na področju zakonitosti dela in finančnega poslovanja v letu 2019 ni ugotovljenih 
pomanjkljivosti in se ugotavlja, da MNZ Celje deluje v skladu z zakoni, računovodskimi 
standardi, pravilniki in načrti.  

Nadzorni odbor daje pozitivno mnenje o izvrševanju sklepov organov, zakonitostjo dela in finančnem 
poslovanju MNZ Celje in predlaga skupščini MNZ Celje, da na svoji redni letni skupščini potrdi 
poročila za leto 2019.  

 
 
Ad. 7. 
Ker nihče od delegatov ni želel razpravljati o poročilih s 5. in 6. točke dnevnega reda je predsedujoči 
predlagal naslednje sklepe: 
 
Sklep 3/20-S 
Sprejme se poročilo o delu za leto 2019, ki ga je predhodno obravnaval IO MNZ Celje na svoji 6. 
redni seji dne 17.2.2020. 
 
Za predlagani sklep je glasovalo 34 delegatov, proti ni glasoval nihče, prav tako se nihče ni vzdržal. 
Na podlagi rezultatov glasovanja je predsedujoči ugotovil, da je predlagani sklep sprejet. 
 
 
 
Sklep 4/20-S 
Sprejme se finančno poročilo in zaključni račun za leto 2019, ki ga je predhodno obravnaval IO MNZ 
Celje na svoji 20. redni seji dne 17.2.2020. 
 
Za predlagani sklep je glasovalo 34 delegatov, proti ni glasoval nihče, prav tako se nihče ni vzdržal. 
Na podlagi rezultatov glasovanja je predsedujoči ugotovil, da je predlagani sklep sprejet. 
 
Sklep 5/20-S 
Sprejme se poročilo nadzornega odbora za leto 2019. 
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Za predlagani sklep je glasovalo 34 delegatov, proti ni glasoval nihče, prav tako se nihče ni vzdržal. 
Na podlagi rezultatov glasovanja je predsedujoči ugotovil, da je predlagani sklep sprejet. 
 
 
Ad. 8. 
Predsedujoči je predstavil program dela in finančni načrt za leto 2020 in med drugim povedal: 
Podlaga za izdelavo tega programa je program dela kandidata za predsednika MNZ Celje 2019 - 
2023, rezultati in realizacija programa iz leta 2019, usmeritve in naloge NZS (posebej s področja dela 
z mladimi), želje, potrebe članov MNZ Celje. Iz izkušenj, narave dela povzamemo dragocene 
usmeritve in potrditev, da bo najbolj ustrezen kratek, jedrnat program, ki ima pozitiven vpliv na razvoj 
članov zveze in nogometa v celoti.  
 
V letu 2020 bomo nadaljevali z nadgradnjo vseh obstoječih programov, ki smo jih realizirali v okviru 
MNZ Celje že do sedaj. 
 
MNZ Celje je organizirana v skladu z akti NZS in izvršuje naloge, ki so določene v statutu. Vodenje 
tekmovanj v ligah MNZ Celje je ena od osnovnih nalog, ki se mora vestno in kvalitetno realizirati. 
 
Zelo pomembna naloga je tudi skrb za povečanje množičnosti – nadaljevati uspešno delo v sklopu 
programa »Nogomet za vse« in razvoju otroških nogometnih šol, še več aktivnosti pa dodati na 
segmentu ženskega nogometa in futsala. 
 
Pomembno skrb pa bomo posvetili tudi sodelovanju z vsemi organi in organizacijami, ki lahko 
prispevajo k razvoju nogometa na Celjskem območju. 
 
S pravim pristopom ter predvsem timskim delom lahko nadaljujem uspešno vodenje MNZ Celje. 
Pričakujem in verjamem, da lahko z angažiranjem vseh članov MNZ Celje, klubov in posameznikov 
še izboljšamo delovanje ter na ta način bistveno prispevamo k nadaljnjemu razvoju nogometa na 
področju MNZ Celje. 
 
Prepričan sem, da je to najboljši dokaz, da se s povezovanjem in predvsem delom v skupno dobro, 
da dosegati dobre-zavidljive rezultate. 
 
V zvezi finančnega načrta za leto 2020 je predsedujoči povedal, da so načrtovani prihodki v okviru 
realiziranih prihodkov iz leta 2019 z upoštevano enotno članarino za vse klube in znašajo 64.670 € - 
bodo pa zagotovo nekoliko manjši, saj za spomladanski del nismo izdali računov za kotizacije klubov. 
Odhodki pa so usklajeni s prihodki. 
 
 
 
Ad. 9. 
Ker nihče od delegatov ni želel razpravljati o gradivu z 8. točke je predsedujoči predlagal naslednji 
sklep: 
 
Sklep 6/20-S 
Sprejme se program dela in finančni načrt za leto 2020, ki ga je predhodno obravnaval IO MNZ Celje 
na svoji 6. redni seji dne 17.2.2020. 
 
Za predlagani sklep je glasovalo 34 delegatov, proti ni glasoval nihče, prav tako se nihče ni vzdržal. 
Na podlagi rezultatov glasovanja je predsedujoči ugotovil, da je predlagani sklep sprejet. 
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Ad. 10. 
Predsedujoči je prisotne seznanil, da v skladu z 2. odstavkom 25. člena Statuta MNZ Celje, o volitvah 
skupščina odloča s tajnim glasovanjem. V skladu z določili Pravilnika o volitvah in razrešitvah v 
organe MNZ Celje, volitve vodi volilna komisija, ki jo je imenoval Izvršni odbor MNZ Celje. Ker se 
nihče ni prijavil k razpravi je predsedujoči pozval volilno komisijo, da izvede volitve in ob 18:15 uri 
prekinil sejo. Volilna komisija je razdelila glasovnice, informirala delegate o načinu glasovanja in 
izvedla volitve. 
 
Seja se je nadaljevala ob 18:30 uri. Predsedujoči je pozval predsednika volilne komisije, da poda 
poročilo o glasovanju.  
 
Na podlagi poročila volilne komisije je predsedujoči ugotovil, da je: 

- za člana IO MNZ Celje izvoljen Goran Furman 
- za člana Arbitražnega sveta MNZ Celje izvoljen Siniša Marinković 

 
Zapisnik volilne komisije je priloga tega zapisnika. 
 
 
Ad. 11. 
Predsedujoči je prisotne seznanil, da je bilo potrebno statut MNZ Celje uskladiti s statutom NZS. V 
nadaljevanju je povedal: 
V skladu s 3. odstavkom 24. člena Statuta MNZ Celje o sprejemu in spremembah statuta, članstva 
MNZ Celje in o prenehanju MNZ Celje ima vsak član en glas. v skladu s 4. odstavkom 24. člena 
statuta MNZ Celje je odločitev sprejeta če zanjo glasuje 2/3 vseh članov. 
 
Predlog statuta je pregledala pristojna služba NZS, katera nanj ni imela pripomb. Ker v okviru te točke 
nihče ni želel razpravljati je predsedujoči predlagal naslednji sklep: 
 
Sklep 7/20-S 
Sprejme se predlog novega statuta MNZ Celje. Skupščina MNZ Celje pooblašča IO MNZ Celje, da v 
primeru, da bo Upravna enota zahtevala nadomestitev besede Skupščina z besedno zvezo Zbor 
članov le to stori brez, da takšno spremembo potrdi Skupščina MNZ Celje. 
 
Za predlagani sklep je glasovalo 21 članov, proti ni glasoval nihče, prav tako se nihče ni vzdržal. Na 
podlagi rezultatov glasovanja je predsedujoči ugotovil, da je predlagani sklep sprejet. 
 
 
 
Ad. 12. 
Predsedujoči je prisotne seznanil, da je Medobčinsko društvo nogometnih sodnikov Celje  27.12.2019 
na MNZ Celje naslovilo vlogo za članstvo v MNZ Celje. Vlogi je priložena vsa dokumentacija skladno 
s statutom MNZ Celje. IO MNZ Celje je 17.02.2020 sprejel sklep, da skupščini MNZ Celje predlaga, 
da Medobčinsko društvo nogometnih sodnikov Celje sprejeme v članstvo. 
 
Ženski nogometni klub Posavje je 09.01.2020 na MNZ Celje naslovil vlogo za članstvo v MNZ Celje. 
Vlogi je priložena vsa dokumentacija skladno s statutom MNZ Celje. IO MNZ Celje je 17.02.2020 
sprejel sklep, da skupščini MNZ Celje predlaga, da Ženski nogometni klub Posavje sprejeme v 
članstvo. 
 
Društvo nogometnih trenerjev Celje je 21.01.2020 na MNZ Celje naslovilo vlogo za članstvo v MNZ 
Celje. Vlogi je priložena vsa dokumentacija skladno s statutom MNZ Celje. IO MNZ Celje je 
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17.02.2020 sprejel sklep, da skupščini MNZ Celje predlaga da Medobčinsko društvo nogometnih 
sodnikov sprejeme v članstvo. 
 
Ženski nogometni klub Zvezde je 26.01.2020 na MNZ Celje naslovil vlogo za članstvo v MNZ Celje. 
Vlogi je priložena vsa dokumentacija skladno s statutom MNZ Celje. IO MNZ Celje je 17.02.2020 
sprejel sklep, da skupščini MNZ Celje predlaga da Ženski nogometni klub Zvezde sprejeme v 
članstvo. 
 
Ker ne statut MNZ Celje ne stalni poslovnik o delu skupščine MNZ Celje ne določata načina na 
katerega se določi vrstni red obravnavanja prošenj prosilcev za nove člane MNZ Celje se bodo 
prošnje obravnavale v kompletu. V kolikor predlog ne bo sprejet v kompletu se bodo prošnje 
obravnavale v skladu z datumom vložitve.  
 
V skladu s 4. točko 11. člena Statuta MNZ Celje ima prosilec za članstvo pravico pojasniti razloge za 
včlanitev. V skladu s 1. odstavkom 14. člena stalnega poslovnika je razprava omejena na 3 minute na 
razpravljalca.  
 
V skladu s 3. odstavkom  24. člena Statuta MNZ Celje o sprejemu in spremembah statuta, članstva 
MNZ Celje in o prenehanju MNZ Celje ima vsak član en glas. v skladu s 4. odstavkom 24. člena 
statuta MNZ Celje je odločitev sprejeta če zanjo glasuje 2/3 vseh članov. 
 
Goran Mijatović (MDNS Celje) je povedal, da je vesel, da jim je po dolgem času dana možnost, da 
postanejo člani matične organizacije, ter zagotovil, da bodo po svojih najboljših močeh tvorno 
sodelovali v IO MNZ Celje. 
 
Aleksander Vegelj  (ŽNK Posavje) je povedal, da si želijo razvoja ženskega nogometa v Posavju in 
širše. 
 
Janko Benčina (DNT Celje) se je pridružil mnenju kolega iz MDNS in izrazil željo po skupnem 
tvornem sodelovanju vseh. 
 
Karel Šrot (ŽNK Zvezde) je izrazil željo po korektnem in športnem sodelovanju vseh nogometnih 
deležnikov. 
 
V nadaljevanju je predsedujoči predlagal naslednja sklepa o katerih se bo glasovalo v kompletu: 
 
Sklep 8/20-S 
V članstvo MNZ Celje se sprejmejo Medobčinsko društvo nogometnih sodnikov Celje, Ženski 
nogometni klub Posavje, Društvo nogometnih trenerjev Celje in Ženski nogometni klub Zvezde. 
 
Za predlagani sklep je glasovalo 21 članov, proti ni glasoval nihče, prav tako se nihče ni vzdržal. Na 
podlagi rezultatov glasovanja je predsedujoči ugotovil, da je predlagani sklep sprejet. 
 
Sklep 9/20-S 
Prvi odstavek 26. člena novega statuta se spremeni tako, da se glasi: IO MNZ Celje je izvršilni organ  
in šteje enajst (11) članov. IO MNZ Celje sestavljajo: predsednik MNZ Celje, dva podpredsednika, 
predstavnik MDNS Celje, predstavnik DNT Celje in 6 članov. MDNS Celje in DNT Celje svoja 
predstavnika imenujeta v skladu s svojimi pravili. 
 
Za predlagani sklep je glasovalo 21 članov, proti ni glasoval nihče, prav tako se nihče ni vzdržal. Na 
podlagi rezultatov glasovanja je predsedujoči ugotovil, da je predlagani sklep sprejet. 
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Predsedujoči je prisotne seznanil, da na dnevnem redu ni gradiva o katerem bi se glasovalo, zato 
ponovno preverjanje sklepčnosti skupščine ni potrebno. 
 
 
Ad. 13. 
Predsedujoči se prisotne seznanil, da so na podlagi razpisa za podelitev priznanj MNZ Celje za leto 
2019 predlagatelji iz 9. člena  Pravilnika o priznanjih MNZ Celje posredovali 2 predloga za podelitev 
priznanj MNZ Celje. Predloga je pregledala komisija za priznanja MNZ Celje in ugotovila, da 
predlagana kandidata izpolnjujejo pogoje za podelitev priznanj MNZ Celje. Na podlagi sklepa IO MNZ 
Celje se za leto 2019 podeli naslednja priznanja MNZ Celje: 
 

- Vlado Močnik – zlata plaketa MNZ Celje 
- Anton Mihalič – srebrna plaketa MNZ Celje 

 
Predsednik komisije za priznanja je dobitnikoma podelil priznanji. 
 
 
Ad. 14. 
V okviru te točke je bil izveden žreb dveh udeležencev pokalnega tekmovanja NZS za prihodnjo 
sezono. Na podlagi žreba sta se v to tekmovanje uvrstila NK Brežice 1919 in NK Mons Claudius. 
 
Skupščina je z delom zaključila ob 18.50 uri. 
 
 
    Zapisal  
Andrej Narat  
  
  
Overitelja zapisnika  
  
Amadeo Štante  
                                          Vlado Močnik 
Anton Mihalič                                     Predsednik MNZ Celje 
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POROČILO O DELU ZA LETO 2020 
 
 

 
 
1. NAŠA DEJAVNOST 

 
Osnovna dejavnost je nogomet. V tem okviru smo na območju MNZ Celje v interesu klubov 
organizator tekmovanj, vodimo osnovne evidence, skrbimo za razvoj mladih nogometašev, 
zastopamo klube v NZS, skrbimo za nogometno infrastrukturo, vzpostavljamo in ohranjamo pozitivne 
odnose znotraj NZS.  
 
V letu 2020 smo se ukvarjali z nalogami, ki smo jih oblikovali v sklope oz. skupine: 

1. predpisi, 
2. tekmovanja, 
3. kadri, 
4. infrastruktura. 
5. sodelovanje v projektu Nogomet za vse, 
6. sodelovanje z NZS, 
7. spremembe in dopolnitve Statuta MNZ Celje, 
8. sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, 
9. opravljanje tehničnih nalog administriranja. 
 

 Vse naloge in izvajanje nalog je naravnano na število članstva. V letu 2020 imamo naslednjo 
statistiko: 
 

1. število članov (klubi): 33, 
2. s sprejemom novega Statuta sta člana zveze tudi DNT Celje in MDNS Celje, 
3. število registriranih igralk in  igralcev velikega nogometa skupaj: 6547, 
4. število registriranih igralk in igralcev malega nogometa skupaj: 577,  
5. število funkcionarjev, ki aktivno delujejo v organih MNZ Celje in delegati, ki nadzorujejo tekme 

v TL 2020/2021skupaj: 52.   
 

2. FINANCIRANJE 
 

Glavni finančni viri v letu 2020 so bili: 
- Članarina, 
- dotacija NZS za delovanje MNZ, 
- dotacija NZS za izvedbeni program »Nogomet za vse« v MNZ Celje, 
- izvajanje nalog za člane MNZ. 
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3. OSNOVNI PODATKI DELOVANJA 
 
Takoj na začetku moramo poudariti, da smo imeli v sezoni 2019/2020 prvič v zgodovini državnega 
prvaka v 1. SNL – ekipa NK Celje, kakor tudi državnega prvaka v futsalu – ekipa FC Dobovec. 
 
Posebno pozornost smo tudi v letu 2020 namenili tekmovanjem v ligah MNZ Celje; čim bolj uskladiti 
ter prilagoditi razporede in koledar tekmovanj za vse klube. Tekmovanja v vseh ligah MNZ Celje so 
potekala po sprejetih propozicijah in koledarjih ter brez posebnih težav; razen vsem znanim težavam 
povezanim s COVID-19; posledično klubom v pomladanskem delu tekmovanj nismo zaračunali 
kotizacij. Vsa tekmovanja vodimo v  informacijskem sistemu Regista, kakor tudi registracije igralcev – 
v letu 2020 smo opravili 35. sej registracijske komisije. Vodstvo tekmovanja MNZ Celje se je sestalo 
in opravilo 23. sej vodstva tekmovanja in disciplinskega sodnika za lige MNZ.   
 
MNZ Celje je sofinancirala snemanje tekem 3. SNL – Vzhod v jesenskem delu tekmovanja in sicer po 
ena tekma na krog s pripadajočimi vrhunci ter izjavami.Na področju izvajanju programa Nogomet za 
vse (Grassroots program) smo bili aktivni pri izvedbi in uresničevanju svojega programa oziroma 
zastavljenih ciljev, kolikor nam je pač dopuščala epidemija korona virusa. Najobširnejši del predstavlja 
delovanje nogometnih centrov MNZ Celja, kateri spadajo pod program Regijski centri MNZ – v izvedbi 
trenerjev NZS ter po strokovnem programu NZS. Tako smo v spomladanskem delu od načrtovanih 16 
regijskih centrov izvedli le 4, ker smo 12.3.2020 prekinili izvajanje treningov. Prav tako je odpadel 
festivalni dan, ki je bil planiran v maju. Zaradi zdravstvene situacije v državi tudi jesenskega dela 
nismo izvedli v celoti, treninge smo prekinili 19.10.2020. Do tega datuma smo izvedli 8 regijskih 
centrov, po 4 v vsaki skupini. 
 
Tako kot lansko sezono so klubi iz Posavja (NK Krško, NK Posavje Krško, NK Brežice 1911, KMN 
Sevnica) zaradi krajših razdalj centre obiskovali v skupini Ljubljana 3 - Dolenjska v MNZ Ljubljana.  
 
Tudi v letošnji sezoni je bila ena od pomembnih usmeritev pri izvajanju Regijskih centrov MNZ, da se 
lokacije centrov čim bolj razprši po celotnem MNZ-ju in se na ta način poskuša približati čim več 
različnim klubom. Jeseni je bilo 8 centrov izvedenih na 6 različnih lokacijah. Želeli bi si še kakšno 
lokacijo in s tem dodaten klub, ki bi izboljšal omenjeno razpršenost programa po celotnem MNZ-ju. 
 
V letu 2020 smo nadaljevali projekt Nogomet v vrtcu – v vrtcih Vransko (enota Vransko in enota 
Tabor), Celje in Šentjur, kjer potekajo vadbe v dopoldanskem času ter so za otroke brezplačne.  
 
V letu 2020 smo pričeli z evidentiranjem ONŠ, vendar smo tudi to prestavili na spomladanski del, ko 
se zadeve umirijo ter bo vadba lahko stekla.  
 
S strani NZS smo pridobili tudi navodila za srebrno značko nogometaša, katero še žal nismo mogli 
predstaviti klubom. 
 
V zimskem premoru žal zaradi epidemije korona virusa nismo organizirali zimskega tekmovanja za 
selekcije U9, U11 ter U13 kakor tudi ne tekmovanja RIN za selekciji U9 in U11.  
 
Vse zastavljene aktivnosti bomo poskušali izvesti v letu 2021, seveda odvisno od epidemiološke 
situacije v državi. V letu 2020 smo ustvarili 50.766,63 € prihodkov in 46.795,57 € odhodkov, kar znaša 
pozitiven finančni rezultat v znesku 3.971,06 €. Finančna sredstva so pridobljena v skladu s finančnim 
planom, ter porabljena namensko in gospodarno. Finančno stanje MNZ Celje je stabilno. 
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4. ZAKLJUČEK 
 
IO MNZ Celje se je v letu 2020 sestal na 5. rednih sejah in opravil 4. korespondenčne seje s 
poudarkom na timskem delu ter reševanju tekoče problematike in pomoči klubom. 
 
 
Poročilo o delovanju z vsemi dokumenti je obravnaval in sprejel IO MNZ Celje na svoji 11. redni seji 
15.02.2021.  
 
 

                                  Predsednik MNZ Celje 
                                         Vlado Močnik 

 
 
 



DRUŠTVO DAVČNA ŠT.:  97752282
MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA CELJE MATIČNA ŠT.:  5253373
ULICA XIV.DIVIZIJE 14 ŠIFRA DEJAV.:   93.190
3000 CELJE

ODPRAVEK SKLEPA

Izvršni odbor Medobčinske nogometne zveze Celje je na svoji 11. redni seji dne 15.02.2021 obravnaval

zaključni račun za leto 2020 in sprejel naslednji

                                                     

                                                                          SKLEP

EUR

1. Potrdijo se prihodki leta 2020 v skupnem znesku 50.766,63

2. Potrdijo se odhodki leta 2020 v skupnem znesku 46.795,57

3. Potrdi se obveznost za davek od dohodka 2020 0,00

4. Potrdi se pozitiven finančni rezultat leta 2020 3.971,06

5. Presežek prihodkov se razporedi na nerazporejen presežek

   prihodkov, ki tako skupaj z nerazporejenimi presežki 41.025,35
   prihodkov na dan 31.12.2020 iz preteklih let znašajo

Predsednik MNZ CELJE

Vlado Močnik

Celje, dne 15.02.2021



MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA CELJE

ULICA XIV. DIVIZIJE 14

3000 CELJE

Matična štev.: 5253373000

Davčna štev.: 97752282

POROČILO O POPISU SREDSTEV IN VIROV SREDSTEV

NA DAN 31.12.2020

EUR

1.Popis neopred.dolg.sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

KTO  007000 dolgoročne aktivne časovne razmejitve 374,16

021000 zgradbe vrednostene po mod.nabavne vrednosti 45.823,56

035000 popravek vred. zgradb zaradi amotiziranja -11.873,77

040100 oprema vrednotena po model.nabavne vrednosti 7.535,03

040110 oprema vrednotena po model.nabavne vrednosti 2007 5.315,19

050100 popr.vred.opreme zaradi amortiziranja -12.849,19

34.324,98

2.Popis kratkoročnih srestev.,razen zalog in aktiv.čas.razmejitev

KTO 110080 denarna sredstva na vpogled na računih pri bankah 38.818,17

120000 kratkoročne terjatve do kupcev v državi 2.950,00

190000 kratkoročno odloženi stroški oz.dohodki 80,62

41.848,79

3. Popis kratkoročnih obveznosti in kratk.pasivnih časov.razmejitev

KTO 220000 kratk.obveznosti do dobaviteljev v državi 695,19

262000 obveznosti za prispevke -PIZ 29,20

262100 obveznosti za prispevke - ZZ 22,74

265000 obveznosti za davek iz podjemne pogodbe 69,00

265040 obveznosti za posebni davek 82,50

285020 obveznosti za plačila potnih stroškov 60,00

285030 obveznosti za neto pogodbeno delo 240,00

1.198,63

4. Popis društvenega sklada

KTO 932100 nerazporejeni presežek prihodkov 41.025,35

968000 druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve 33.949,79

74.975,14

Popisna komisija je ugotovila, da je popisano dejansko stanje sredstev in njihovih virov 

na dan 31.12.2020 enako knjigovodskemu stanju na dan 31.12.2020.

Komisija: Andrej Narat

Selim Alić

Primož Močnik



 
Opredelitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti društva za poslovno leto 2020 
 
V skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb ZDDPO-2 in Pravilnikom o 
opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti je za potrebe Obračuna davka od dohodka 
pravnih oseb za poslovno leto 2020 potrebno opredeliti pridobitno in nepridobitno dejavnost 
društva. Standard za društva namreč določa, da mora društvo, ki je v obračunskem obdobju, 
za katero sestavlja letno poročilo, opravljalo tudi pridobitno dejavnost, sestaviti prilogo k 
izkazu poslovnega izida, v kateri navede zneske, ki se nanašajo na pridobitno dejavnost. 
 
Pravilnik podrobneje opredeljuje, kaj se šteje za pridobitno ali nepridobitno dejavnost 
oziroma za dohodke iz opravljanja pridobitne ali nepridobitne dejavnosti pri zavezancu iz     
9. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 
76/08,5/09 in 68/09), ki je ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti. 
 
Ker ni mogoče sprejeti sodila po katerem bi že med letom delili stroške na pridobitne in 
nepridobitne, je društvo Medobčinska nogometna zveza Celje sprejelo sodilo za razvrščanje 
pridobitnih in nepridobitnih stroškov. Za potrebe delitve stroškov bo uporabilo razmerje med 
prihodki doseženimi z opravljanjem pridobitne dejavnosti in prihodki doseženimi z 
opravljanjem nepridobitne dejavnosti društva v obračunskem obdobju.  
 
Prihodki poslovnega leta 2020:  50.766,63 EUR 
 
Prihodki iz opravljanja nepridobitne dejavnosti zavezancev, ki se izvzemajo iz davčne osnove 
po 27. členu ZDDPO-2:   
1. Članarina:   10.695,00 EUR 
2. Dotacije:              38.321,24 EUR 
3. Nadzor tekem:    1.750,00 EUR 
4. Obresti:            0,39 EUR 
 
Skupaj nepridobitni prihodki: 50.766,63 EUR 
 
Prihodki iz opravljanja pridobitne dejavnosti: 0,00 EUR 
 
Skupaj pridobitni prihodki: 0,00 EUR 
 
Razmerje med nepridobitnimi in pridobitnimi prihodki: 
 
Nepridobitni: 100,00% 
Pridobitni:   0,00% 
 
Odhodki poslovnega leta 2020: 46.795,57 EUR 
 
Nepridobitni:   46.795,57 EUR 
Pridobitni:                 0,00 EUR 
 
Opredelitev je obravnaval Nadzorni odbor dne 09.02.2021 in s sklepom potrdil IO MNZ Celje 
dne 15.02.2021. 
                                                                                                           
 

 Predsednik IO MNZ Celje 
                                                                                                                     Vlado Močnik 
 



 
 
 
  
 
 
 

 
  Medobčinska nogometna zveza Celje 
  Ulica XIV. divizije 14, 3000 CELJE 
  tel.: 03 427 44 70, fax.: 03 427 44 71 
   

  ID za DDV: 97752282, matična številka: 5253373, TRR NKBM: SI56 0400 1004 6583 172 

 
Na podlagi pristojnosti in nalog iz 34. člena Statuta MNZ Celje in Poslovnika Nadzornega odbora 
MNZ Celje, ter v skladu s sklepom št. 4/21-NO redne letne seje nadzornega odbora MNZ Celje z dne 
09.02.2021 je NO MNZ Celje pripravil: 

 
 

POROČILO NADZORNEGA ODBORA 
MEDOBČINSKE NOGOMETNE ZVEZE CELJE 

za obdobje od 01.01.2020 do 31.12.2020 
 
 
UVOD 
 
Pravna podlaga za izvedbo nadzora je 34. člen Statuta MNZ Celje. 
 
Nadzorni odbor MNZ Celje; v sestavi Herman ARLIČ (predsednik), Jani VAČUN (član) in Janez 
ŠTRAVS (član) je bil dne 19.03.2019 pravno-veljavno izvoljen na Skupščini MNZ Celje za mandatno 
obdobje  2019 – 2023.  
 
Nadzorovano pravno osebo smo obvestili in povabili odgovorne, da dne 09.02.2021 ob 18.00 uri 
pripravijo dokumentacijo za pregled. Predmet nadzora se je nanašal na pregled sprejetih in izvršenih 
sklepov organov MNZ Celje, postopkov za zakonitost dela, ter prejemu in porabi finančnih sredstev v 
okviru finančnega plana. Cilj nadzora je bil ugotoviti pravilnost postopkov, izvajanje sklepov in 
programov, ter namembnost in gospodarnost porabe sredstev. 
 
UGOTOVITVENI DEL 
 
Nadzorni odbor MNZ Celje je v okviru pristojnosti in nalog dne 09.02.2021 izvedel redni letni nadzor 
nad izvrševanjem sklepov organov, ter zakonitostjo dela in finančnim poslovanjem MNZ Celje. S 
strani nadzorovane pravne osebe sta bila prisotna Vlado MOČNIK (predsednik MNZ Celje) in Andrej 
NARAT (sekretar MNZ Celje). Sodelovanje med nadzornim odborom in nadzorovano pravno osebo je 
bilo v času opravljanja nadzora zelo korektno. Zahtevana poslovna in finančna dokumentacija je bila 
predložena in s strani nadzornega organa pregledana. 
 
Nadzorni odbor MNZ Celje je redno spremljal delovanje MNZ Celje in njenih organov, tako z udeležbo 
na sejah Izvršnega odbora, kot tudi osebno preko kontaktov s predsednikom in sekretarjem MNZ 
Celje.    
Pregledan je bil zapisnik Skupščine MNZ Celje z dne 23.06.2020. V letu 2020 je bilo sklicanih in 
izvršenih 5 rednih in 4 korespondenčne seje Izvršnega odbora MNZ Celje. Vse seje so bile sklepčne. 
Nadzorni odbor ugotavlja, da je število sej in pravna veljavnost sklepov v skladu z 27. in 29. členom 
Statuta MNZ Celje. Tudi ostali organi MNZ Celje so delovali korektno, v okviru pristojnosti, tako da 
pravice članov po Statutu MNZ Celje niso bile kršene. 
 
Nadzorni odbor MNZ Celje je v okviru zakonitosti dela in finančnega poslovanja MNZ Celje pregledal 
prejete račune in postavke na računih, inventurno stanje, podjemne pogodbe, sklepe Izvršnega 
odbora v zvezi s finančnim poslovanjem in realizacijo le-teh, ter finančni plan in končno finančno 
situacijo za leto 2020. Splošna ugotovitev je, da zveza posluje zakonito in transparentno, ter v skladu 
s finančnim načrtom in programom dela.  
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Finančna sredstva so bila glede na finančni načrt za leto 2020 na prihodkovni strani nižja za 
13.903,37 €, na odhodkovni strani pa za 17.874,43 € nižja od načrtovanih. Sicer pa so bila finančna 
sredstva pridobljena v skladu s finančnim planom, ter porabljena namensko in gospodarno. Za 
izplačila obstaja pravna podlaga, nabava osnovnih in ostalih sredstev je racionalna in v skladu s 
potrebami za izvajanje dejavnosti.  
 
V letu 2020 je bilo doseženih 50.766,63 € prihodkov in 46,795,57 € odhodkov, kar pomeni pozitiven 
finančni rezultat v višini 3.971,06 €.  
 
UGOTOVITVE O POSLOVANJU NADZOROVANE PRAVNE OSEBE 
 
Na podlagi pregledanega NADZORNI ODBOR MNZ Celje ugotavlja naslednje :     

 organi MNZ Celje so v letu 2020 svoje delo opravili korektno, ter v skladu s statutom in 
pravilniki 

 na področju zakonitosti dela in finančnega poslovanja v letu 2020 ni ugotovljenih 
pomanjkljivosti in se ugotavlja, da MNZ Celje deluje v skladu z zakoni, računovodskimi 
standardi, statutom, pravilniki in načrti.  

 
Zapisnik redne letne seje Nadzornega odbora MNZ Celje in dokumentacija iz pregleda se hrani v 
arhivu MNZ Celje. 
 
KONČNO POROČILO 
 
Nadzorni odbor daje pozitivno mnenje o izvrševanju sklepov organov, zakonitostjo dela in finančnem 
poslovanju MNZ Celje in predlaga skupščini MNZ Celje, da na svoji redni letni skupščini potrdi 
poročila za leto 2020.    
 
 
 
Celje, 09.02.2021                                                                      Nadzorni odbor MNZ Celje 

            Herman ARLIČ, predsednik 

           Janez Štravs, član 
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PROGRAM DELA MNZ CELJE ZA LETO 2021 
 
 

1.  Osnovna izhodišča 
 
Podlaga za izdelavo tega programa je program dela kandidata za predsednika MNZ Celje 
2019 - 2023, rezultati in realizacija programa iz leta 2020, usmeritve in naloge NZS (posebej 
s področja dela z mladimi), želje, potrebe članov MNZ Celje. Iz izkušenj in narave dela lahko 
povzamemo dragocene usmeritve in potrditev, da bo najbolj ustrezen kratek in jedrnat 
program, ki ima pozitiven vpliv na razvoj članov zveze in nogometa v celoti.  
 
MNZ Celje je predvsem administrativno telo, ki skrbi za nemoteno delovanje celotnega 
organizacijskega in tekmovalnega sistema v ligah MNZ Celje. 
 
 

2. Programska izhodišča za delovanje MNZ Celje  
 
V letu 2021 bomo nadaljevali z nadgradnjo vseh obstoječih programov, ki smo jih realizirali v 
okviru MNZ Celje že do sedaj. 
 
MNZ Celje je organizirana v skladu z akti NZS in izvršuje naloge, ki so določene v statutu. 
Vodenje tekmovanj v ligah MNZ Celje je ena od osnovnih nalog, ki se mora vestno in 
kvalitetno realizirati. 
 
Zelo pomembna naloga je tudi skrb za povečanje množičnosti – nadaljevati uspešno delo v 
sklopu programa »Nogomet za vse« in razvoju otroških nogometnih šol, še več aktivnosti pa 
dodati na segmentu ženskega nogometa in futsala. 
 
Pomembno skrb pa bomo posvetili tudi sodelovanju z vsemi organi in organizacijami, ki lahko 
prispevajo k razvoju nogometa na Celjskem območju. 
 
Aktivno se bomo vključili in pomagali pri organizaciji UEFA EP do 21 let, katerega del bo 
potekal tudi v Celju. 
 

2.1.  Organiziranje tekmovanj v okviru MNZ Celje 
 

 zagotoviti nemoteno izpeljavo tekmovanj v okviru MNZ Celje, 
 obdržati nivo števila sodelujočih ekip, predvsem v članski ligi, 
 organizirati festival nogometa za selekciji U9 in U11 ob koncu prvenstva, 
 nuditi klubom kvaliteten servis in pomoč pri izpeljavi vseh tekmovanj. 
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2.2.  Povečanje množičnosti 

 
 povečati število programov v okviru projekta »Nogomet za vse«, ki bodo   

namenjena posebnim skupinam ljudi, 
 nadaljevati s programom nogomet v vrtcu, 
 aktivneje vključiti v tekmovanja tudi veteranske ekipe, 
 povečati število programov za ženski nogomet in futsal, 
 nudenje strokovne in organizacijske pomoči klubom pri realizaciji programov. 

 
2.3.  Organiziranje zimske lige in otroške nogometne šole 

 
Zimska liga in otroške nogometne šole sta programa, katera vključujeta veliko število mladih 
in morata biti stalnica v delovanju MNZ Celje. 

 organizirati zimsko tekmovanje v kategorijah U9, U11 in U13, 
 izvesti anketo med klubi o sodelovanju v zimskih ligah, 
 povečati število otroških nogometnih šol po posameznih sredinah. 

 
2.4.  Ženski nogomet in futsal 

 
 posebno skrb nameniti aktivnostim, ki so opredeljene v strategiji razvoja 

dekliškega in ženskega nogometa, ki ga je sprejela NZS, 
 organizirati dan dekliškega nogometa, 
 povečanje števila registriranih futsal igralcev in posledično povečanje števila 

klubov na področju MNZ Celje, 
 organizacija 3. SFL pod okriljem MNZ Celje. 

 
2.5.  Normativno urejanje MNZ Celje 

 
MNZ Celje je v letu 2020 sprejela svoj statut, ki je usklajen s statutom NZS in predstavlja 
najvišji akt za naše delovanje. Sprejeti so bili tudi določeni drugi pravilniki ter predpisi tako, da 
je osnovna normativna ureditev naše zveze urejena. 
V letu 2021 je potrebno: 

 spoštovati sprejete pravilnike in predpise, 
 v okviru svojih pristojnosti sprejemati določene pravilnike, da bodo tekmovanja 

potekala nemoteno, 
 v okviru pristojnosti predlagati določene spremembe pravilnikov, ki so v 

pristojnosti NZS. 
 

2.6.  Sodelovanje z trenersko in sodniško organizacijo 
 
Trenerska in sodniška organizacija sta glede na spremembo Statuta MNZ Celje v letu 2020 
postala člana naše zveze in bomo s tem še utrdili naše sodelovanje. Obema organizacijama 
bomo nudili pomoč tako v organizacijskem smislu, kot tudi finančno v okviru zmožnosti in 
finančnega plana.  
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2.7.  Zmanjšanje tekmovalnih stroškov za klube 

 
  obdržati višino kotizacij tekmovanj; za spomladanski del sezone 2021/2022  se 

klubom ne zaračuna kotizacija, 
  obdržati nivo sodniško - delegatskih stroškov, 
  plačevanje sodniško delegatskih stroškov v skladu z veljavno zakonodajo, 
  znižanje stroškov klubom za nakup športne opreme, 
  v okviru proračuna NZS zagotoviti sredstva za sofinanciranje stroškov uradnih 

oseb tudi za 2. SML / 2. SKL in 3. SNL, skupaj s krovno organizacijo NZS je 
potrebno pristopiti k reševanju problematike zdravniških pregledov in na tak 
način poskušati znižati stroške klubom. 

 
2.8.  Skrb za izboljšanje infrastrukture 

 
 v okviru NZS stalno poteka razvrščanje prioritet za financiranje izgradnje igrišč 

z umetno travo in je potrebno zagotoviti, da klubi iz naše zveze še naprej 
aktivno sodelujejo in dajejo vloge na razpise, 

 aktivna strokovna pomoč klubom pri licenciranju, 
 redni letni obiski Komisije za objekte in infrastrukturo pri MNZ Celje, 
 vzpostaviti kontakte z lokalnimi skupnostmi in doseči dogovor glede urejanja 

infrastrukture in zagotovitve dodatnih sredstev za klube. 
 
 

3.  Zaključek 
 
S pravim pristopom ter predvsem timskim delom lahko nadaljujem uspešno vodenje MNZ 
Celje. Pričakujem in verjamem, da lahko z angažiranjem vseh članov MNZ Celje, klubov in 
posameznikov še izboljšamo delovanje ter na ta način bistveno prispevamo k nadaljnjemu 
razvoju nogometa na področju MNZ Celje. 
 
Prepričan sem, da je to najboljši dokaz, da se s povezovanjem in predvsem delom v skupno 
dobro, da dosegati dobre-zavidljive rezultate. 
 
SKUPAJ SMO MOČNEJŠI 
 
 
 
 
Celje, 15.02.2021                                                                            Predsednik MNZ Celje 

                                                                                                  Vlado Močnik 
 



Prihodki

1. Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev 37.620
sofinanciranje MNZ 27.900

financiranje  grassroots programa 6.220

vodenje grassroots programa 3.500

2. Članarine in prispevki članov 13.800

Članarina 6.300

Kotizacija za tekmovanja MNZ Celje 7.500

3. Prihodki od prodaja trgovskega blaga, storitev in proiz. 2.000

Disciplinske kazni 2.000

Prihodki skupaj 53.420



Odhodki

1. Stroški energije 850

stroški električne energije 220

stroški ogrevanja 630

2. Stroški pisarniškega materiala 400

3. Drugi stroški materiala 11.110

žoge, pokali, medalje….. 10.840

poraba vode 70

drugi stroški materiala 200

4. Stroški storitev 3.350

stroški poštnih storitev 200

stroški telefonskih storitev 200

stroški internetnih storitev 450

stroški prevozov 2.500

5. Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opreme 600

6. Stroški plačilnega prometa 600

7. Stroški intelektualnih in osebnih storitev 5.580

stroški računalniških storitev 1.700

stroški računovodskih storitev 3.880

8. Stroški sejmov, reklame in reprezentance 3.800

stroški reklame-darila 2.000

stroški reprezentance 1.800

 9. Stroški storitev fizičnih oseb 11.200

stroški pogodb o delu 6.200

potni stroški 5.000

10. Stroški drugih storitev 10.550

stroški odvoza smeti 50

stroški zimskega tekmovanja U9, U11 in U13 3.500

stroški drugih storitev 7.000

11. Amortizacija 300

amortizacija opredmetenih sredstev 300

12. Dajatve za stavbno zemljišče 80

13. Dotacije društvom 4.800

14. Ostali odhodki 200

Odhodki skupaj 53.420



 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  

Gradivo k točki 12
 
Obravnava prispelih prošenj za včlanitev
 
Ženski nogometni klub Žalec je 18.06.2021
Vlogi je priložena vsa dokumentacija skladno s statutom MNZ Celje.
sprejel sklep, da skupščini MNZ Celje predlaga da 
 
Podatki o prosilcu za članstvo:
Ženski nogometni klub Žalec,  Čopova 2, Žalec, ki ga zastopa Sandi Potočnik.
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sprejel sklep, da skupščini MNZ Celje predlaga da 

o prosilcu za članstvo: 
Ženski nogometni klub Žalec,  Čopova 2, Žalec, ki ga zastopa Sandi Potočnik.
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Obravnava prispelih prošenj za včlanitev 

Ženski nogometni klub Žalec je 18.06.2021 na MNZ Celje naslovilo vlogo za članstvo v MNZ Celje. 
Vlogi je priložena vsa dokumentacija skladno s statutom MNZ Celje.
sprejel sklep, da skupščini MNZ Celje predlaga da Ženski nogometni klub Žalec sprejme v članstvo.

Ženski nogometni klub Žalec,  Čopova 2, Žalec, ki ga zastopa Sandi Potočnik.

   
      

 

SI56 0510 0801 5099 012

na MNZ Celje naslovilo vlogo za članstvo v MNZ Celje. 
Vlogi je priložena vsa dokumentacija skladno s statutom MNZ Celje.

Ženski nogometni klub Žalec sprejme v članstvo.

Ženski nogometni klub Žalec,  Čopova 2, Žalec, ki ga zastopa Sandi Potočnik.

  
       predsednik MNZ Celje

 

SI56 0510 0801 5099 012 

na MNZ Celje naslovilo vlogo za članstvo v MNZ Celje. 
Vlogi je priložena vsa dokumentacija skladno s statutom MNZ Celje. IO MNZ Celje je 

Ženski nogometni klub Žalec sprejme v članstvo.

Ženski nogometni klub Žalec,  Čopova 2, Žalec, ki ga zastopa Sandi Potočnik.

 Vlado Močnik
predsednik MNZ Celje

  

na MNZ Celje naslovilo vlogo za članstvo v MNZ Celje. 
IO MNZ Celje je 

Ženski nogometni klub Žalec sprejme v članstvo.

Ženski nogometni klub Žalec,  Čopova 2, Žalec, ki ga zastopa Sandi Potočnik. 

Vlado Močnik 
predsednik MNZ Celje 

na MNZ Celje naslovilo vlogo za članstvo v MNZ Celje. 
IO MNZ Celje je 30.06.2020 

Ženski nogometni klub Žalec sprejme v članstvo.

na MNZ Celje naslovilo vlogo za članstvo v MNZ Celje. 
.2020 

Ženski nogometni klub Žalec sprejme v članstvo. 



 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  

Gradivo k točki 13
 
Podelitev 
 
 
 
Na podlagi razpisa za podelitev
o priznanjih 
komisija za priznanja MNZ Celje in ugotovila, da predlagan
priznanj MNZ Celje. Na podlagi s
Celje: 
 

- Selim Alić
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 priznanj MNZ Celje za leto 2020

Na podlagi razpisa za podelitev
o priznanjih MNZ Celje posredovali 1
komisija za priznanja MNZ Celje in ugotovila, da predlagan
priznanj MNZ Celje. Na podlagi s

Selim Alić – srebrna plaketa MNZ Celje
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srebrna plaketa MNZ Celje
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priznanj MNZ Celje za leto 2020
MNZ Celje posredovali 1 predlog za podelitev priznanj MNZ Celje. Predlog je pregledala 

komisija za priznanja MNZ Celje in ugotovila, da predlagan
priznanj MNZ Celje. Na podlagi sklepa IO MNZ Celje se za leto 2020

srebrna plaketa MNZ Celje
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priznanj MNZ Celje za leto 2020
predlog za podelitev priznanj MNZ Celje. Predlog je pregledala 

komisija za priznanja MNZ Celje in ugotovila, da predlagan
klepa IO MNZ Celje se za leto 2020

srebrna plaketa MNZ Celje 
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priznanj MNZ Celje za leto 2020 so predlagatelji iz 9. člena  Pravilnika 
predlog za podelitev priznanj MNZ Celje. Predlog je pregledala 

komisija za priznanja MNZ Celje in ugotovila, da predlagan kandidat
klepa IO MNZ Celje se za leto 2020

  
       predsednik MNZ Celje

 

SI56 0510 0801 5099 012 

so predlagatelji iz 9. člena  Pravilnika 
predlog za podelitev priznanj MNZ Celje. Predlog je pregledala 

kandidat izpolnjujejo pogoje za podelitev 
klepa IO MNZ Celje se za leto 2020 podeli naslednja priznanja

 Vlado Močnik
predsednik MNZ Celje

  

so predlagatelji iz 9. člena  Pravilnika 
predlog za podelitev priznanj MNZ Celje. Predlog je pregledala 

izpolnjujejo pogoje za podelitev 
odeli naslednja priznanja

Vlado Močnik 
predsednik MNZ Celje 

so predlagatelji iz 9. člena  Pravilnika 
predlog za podelitev priznanj MNZ Celje. Predlog je pregledala 

izpolnjujejo pogoje za podelitev 
odeli naslednja priznanja MNZ 

so predlagatelji iz 9. člena  Pravilnika 
predlog za podelitev priznanj MNZ Celje. Predlog je pregledala 

izpolnjujejo pogoje za podelitev 
MNZ 


