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PRAVILNIK O NAGRADAH                    

MEDOBČINSKE NOGOMETNE ZVEZE MARIBOR 
 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

  

1. člen (vsebina in namen) 

 

Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopek za nagrajevanje klubov in posameznikov s področja 

posameznih tekmovalnih dosežkov in izpeljave nogometnih dogodkov, ki imajo širši pomen in pozitiven 

vpliv k prepoznavnosti in razvoju nogometa na območju Medobčinske nogometne zveze Maribor (v 

nadaljevanju: MNZM). 

 

 

II. POGOJI IN MERILA 

 

2. člen (mednarodni turnirji) 

 

Pogoji za uveljavljanje pravice do enkratne denarne nagrade za organizacijo mednarodnega turnirja so: 

 klub mora sam turnir najaviti MNZM vsaj teden dni pred samo izvedbo; 

 klub mora po turnirju MNZM dostaviti poročilo o izvedbi turnirja, ki mora vsebovati: 

• seznam sodelujočih ekip,  

• razpored tekem,  

• rezultate in uvrstitve ekip ter  

• slikovni material s turnirja; 

 turnirji morajo biti organizirani v sklopu največ 3 dni, in sicer znotraj enega oziroma največ dveh 

zaporednih tednov; 

 v poštev pridejo samo turnirji organizirani za mlajše selekcije (U7 – U19); 

 denarno nagrado lahko klub prejme samo 1x v koledarskem letu. 

 

Ob upoštevanju in izpolnitvi vseh pogojev iz prejšnjega odstavka je klub upravičen do nagrade v višini: 

 500 EUR: če je na turnirju nastopilo vsaj 13 ekip iz tujine, ki prihajajo iz najmanj 6 različnih držav; 

 250 EUR: če je na turnirju nastopilo vsaj 11 ekip iz tujine, ki prihajajo iz najmanj 5 različnih držav; 

 150 EUR: če je na turnirju nastopilo vsaj 9 ekip iz tujine, ki prihajajo iz najmanj 4 različnih držav; 

 75 EUR: če je na turnirju nastopilo vsaj 7 ekip iz tujine, ki prihajajo iz najmanj 3 različnih držav. 
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3. člen (nagrade klubom za njihove dosežke v tekmovanjih MNZM) 

 

Klubom se za njihove dosežke v tekmovanjih MNZM podelijo naslednje nagrade: 

Točka Tekmovanje MNZM Osvojeno mesto Nagrada 

a)  1. članska liga  1. mesto v ligi  - Pokal v trajno last 

b)  2. članska liga  1. mesto v ligi  - Pokal v trajno last 

c)  Veteranska liga  1. mesto v ligi - Pokal v trajno last 

d)  

Članski pokal  1. mesto v pokalu  - Pokal v trajno last 

- 25 zlatih medalj za igralce in strokovno 

vodstvo 

2. mesto v pokalu - 25 srebrnih medalj za igralce in strokovno 

vodstvo 

e)  

Mladinski pokal  1. mesto v pokalu  - Pokal v trajno last 

- 25 zlatih medalj za igralce in strokovno 

vodstvo 

2. mesto v pokalu - 25 srebrnih medalj za igralce in strokovno 

vodstvo 

f)  

1. mladinska liga  1. mesto v ligi - Plaketo za osvojeno 1. mesto v 1. mladinski 

ligi MNZM 

- Vsak igralec, ki je v TL za mladinsko ekipo 

nastopil na najmanj 20% tekem prejme 

medaljo MNZM, z napisom Prvak 1. mladinske 

lige MNZM 

g)  

1. kadetska liga  1. mesto v ligi - Plaketo za osvojeno 1. mesto v 1. kadetski ligi 

MNZM 

- Vsak igralec, ki je v TL za kadetsko ekipo 

nastopil na najmanj 20% tekem prejme 

medaljo MNZM, z napisom Prvak 1. kadetske 

lige MNZM 

h)  

1. liga starejših dečkov  1. mesto v ligi - Plaketo za osvojeno 1. mesto v 1. ligi starejših 

dečkov MNZM 

- Vsak igralec, ki je v TL za ekipo starejših 

dečkov nastopil na najmanj 20% tekem 

prejme medaljo MNZM, z napisom Prvak 1. 

lige starejših dečkov MNZM 

i)  

Zimska liga  

*(v kategorijah, kjer se 

vodijo rezultati) 

1. mesto v ligi - Pokal v trajno last 

2. mesto v ligi - Pokal v trajno last 

3. mesto v ligi - Pokal v trajno last 

j)  

Ostale lige mlajših 

selekcij, ki niso zgoraj 

opredeljene, a se v njih 

vodi rezultat 

1. mesto v ligi - Plaketo za osvojeno 1. mesto v posamezni ligi 

 

 

4. člen (Fairplay nagrada) 

 

Ekipa, ki v tekmovanju, kjer so prisotni delegati in se vodi Fair play, osvoji prvo mesto v tekmovanju Fair 

play, prejme plaketo ali pokal za najbolj Fairplay ekipo v TL. 
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5. člen (najboljši strelec) 
 

Pokal za najboljšega strelca v tekmovanjih MNZM se podeli: 

 najboljšemu strelcu v 1. članski ligi MNZM; 

 najboljšemu strelcu v 2. članski ligi MNZM. 

 
6. člen (napredovanje v višji rang tekmovanja – NZS) 

 

Klub, ki s svojo ekipo napreduje v višji rang tekmovanja (NZS), lahko ob napredovanju MNZM zaprosi za 

zastavo, zahtevano v višjem rangu tekmovanja (zastava Republike Slovenije, zastava NZS ali zastava Fair 

play).  

 
7. člen (nagrade v sklopu programa Grassroots oziroma Nogomet za vse) 

 

Klubom se za sodelovanje v programu Grassroots oziroma Nogomet za vse podelijo naslednje nagrade: 

Vsebina Potrebno dokazila  Nagrada 

Turnirji v organizaciji 

posameznega kluba 

Posredovano poročilo, ki mora 

vsebovati naslednje podatke: 

• kraj izvedbe, 

• datum izvedbe, 

• kategorije, v katerih je bil 

turnir izpeljan, 

• seznam sodelujočih ekip, 

• razpored in rezultati tekem, 

• fotografija (zaželeno). 

Med vse klube, ki so v preteklem 

koledarskem letu, v sklopu tega 

segmenta, pravočasno oddali popolno 

poročilo, se glede na njihov 

procentualni doprinos h končnemu 

rezultatu, razdelijo vsa dobljena 

sredstva s strani NZS, ki so bila za ta 

segment prejeta znotraj programa 

Nogomet za vse.   

Nogometni kamp ali 

nogometne počitnice 

Posredovano poročilo, ki mora 

vsebovati naslednje podatke: 

• kraj izvajanja, 

• datum izvajanja (od – do), 

• organizator, 

• strokovni vodja, 

• trenerji, 

• število igralcev, 

• spisek sodelujočih, 

• kratek opis o vsebini 

izpeljanih aktivnostih. 

Med vse klube, ki so v preteklem 

koledarskem letu, v sklopu tega 

segmenta, pravočasno oddali popolno 

poročilo, se glede na njihov 

procentualni doprinos k končnemu 

rezultatu, razdelijo vsa dobljena 

sredstva s strani NZS, ki so bila za ta 

segment prejeta znotraj programa 

Nogomet za vse.   

Dan nogometa Posredovano poročilo, ki mora 

vsebovati naslednje podatke: 

• kraj izvedbe, 

• datum izvedbe, 

• čas trajanja (od – do), 

• sodelujoče kategorije, 

• število udeležencev, 

• kratek opis o vsebini 

izpeljanih aktivnostih. 

Med vse klube, ki so v preteklem 

koledarskem letu, v sklopu tega 

segmenta, pravočasno oddali popolno 

poročilo, se glede na njihov 

procentualni doprinos k končnemu 

rezultatu, razdelijo vsa dobljena 

sredstva s strani NZS, ki so bila za ta 

segment prejeta znotraj programa 

Nogomet za vse.   
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Vsebina Potrebno dokazila  Nagrada 

ONŠ krožki na OŠ - posredovan seznam OŠ, na katerih se 

izvaja ONŠ krožek (oddan do konca 

septembra), 

- ONŠ krožek se upošteva za otroke do 

vključno 5. razreda, 

- za vsako šolo je potrebo posredovati 

spisek sodelujočih otrok (oddan 

najkasneje do konec novembra), ki 

zajema naslednje podatke: 

• ime in priimek, 

• letnico rojstva ali razred, ki ga 

obiskuje. 

Med klube se razdeli športna oprema, 

ki jo v posameznem šolskem letu za ta 

namen nameni NZS.  

*Običajno se klubu za vsako šolo (brez 

podružnic), na kateri izvaja ONŠ krožek, 

podeli po 5 žog proizvajalca NIKE. 

 

Bronasta značka 

nogometaša 

- ustrezno izpolnjen obrazec, ki se ga 

prejme s strani MNZM.  

*Pri izvedbi sodeluje odgovorna oseba 

MNZM.  

**Opis nalog in pravil izvajanja značke 

nogometaša se lahko dobi s strani 

MNZM. 

Vsak igralec, ki uspešno opravi vse tri 

predpisane naloge, prejme bronasto 

značko nogometaša NZS. 

Med vse klube, ki so v preteklem 

koledarskem letu, v sklopu tega 

segmenta, sami pravočasno izvedli in 

oddali pravilno izpolnjen obrazec, se 

glede na njihov procentualni doprinos 

k končnemu rezultatu, razdelijo vsa 

dobljena sredstva s strani NZS, ki so 

bila za ta segment prejeta znotraj 

programa Nogomet za vse.   

 

8. člen (promocijska enkratna nagrada) 
 

Predsednik lahko, glede na razpoložljiva sredstva, dodeli t.i. promocijsko enkratno nagrado klubu ali 
organizaciji, ki bi s svojo vsebino gradiva (npr. knjižne izdaje ob okrogli obletnici kluba, ipd.) lahko imela 
za MNZM in nogomet širši doprinos k razvoju, promociji, prepoznavnosti in zavednosti o zgodovini 
nogometne igre na tem območju. 
 
MNZM se mora v primeru podeljene nagrade omogočiti elektronska objava gradiva na spletni strani MNZM 
ter vsaj ena fizična izdaja gradiva, ki se bo nahajala na sedežu MNZM.  
 
Višina te nagrade je lahko največ 200 EUR.  
 

9. člen (posebna enkratna nagrada) 
 

V kolikor je klub mnenja, da je izpeljal večji, odmevnejši dogodek, s katerim je doprinesel in močno vplival 

na dodaten razvoj, promocijo in prepoznavnost nogometa na območju MNZM ter tega dogodka ne more 

umestiti v nobenega od prej zapisanih členov tega pravilnika, lahko na predsednika MNZM naslovi prošnjo 

za dodelitev posebne enkratne denarne nagrade. K prošnji je potrebno priložiti tudi čim podrobnejšo 

dokumentacijo, s katere je mogoče nedvoumno razbrati, za kak dogodek je šlo (opis vsebine, sodelujočih, 

slikovno gradivo, itd.). Če predsednik MNZM oceni, da je prošnja dovolj utemeljena in podkrepljena z 

zadostnimi dokazili, ki izkazuje na upravičenost podelitve posebne enkratne nagrade, potem slednje uvrsti 

na dnevni red naslednje seje IO MNZM, kjer se bo zadeva obravnavala ter se bo odločilo o morebitni 

dodelitvi posebne enkratne nagrade ter o njeni višini oziroma obliki.    

 

Višina te nagrade je lahko največ 500 EUR.  
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10. člen (podeljevanje nagrad) 
 

Nagrade se podelijo v dogovoru s klubom (po tekmi zadnjega kroga; na klubskem zaključku, na žrebanju 

parov za naslednjo TL, ipd.) in jih praviloma podeli predsednik, podpredsednik, član IO, vodja tekmovanja 

ali predsednik oziroma član posamezne komisije oz. organa MNZM.  

 

Denarne nagrade se lahko podelijo tudi v obliki športne opreme. 

 

Nagrada za najbolj Fairplay ekipo, najboljšega strelca in plakete za uvrstitve ekip opredeljene v 3. čl. točka 

j tega pravilnika se praviloma podelijo na žrebu parov za naslednjo TL. 

 

 

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

11. člen (uveljavitev pravilnika) 
 

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnevom sprejema na seji IO MNZM. 

 

Pravilnik se javno objavi na uradni spletni strani MNZM. 

 

 

Maribor, 7. 12. 2017 

 

 

Predsednik MNZM 

                                                                                                                                                                           Dejan Germič, l.r. 

 

 

 

 

 


