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ZAPISNIK 
 
 

19. redne seje IO MNZ Maribor, ki je bila v torek, 7. julija 2015, ob 19. uri v sejni sobi Atletskega 
stadiona Poljane, Engelsova ulica 6 v Mariboru 
 
 
Prisotni: Milan JARC, Borut JARC, Egon REPNIK, Bojan PETEK (ZNTM), Bogdan ŠUPUT 

(KMN), Robert ČRNČEC, Franc DUH, Sebastijan HARC, Dejan GERMIČ, 
                                  Bojan KITEL, Boris TOPLAK in Simona PEZDIRC 
 
Odsotni: Iztok RAIŠP, Aleš TIHEC, Boštjan DAMIŠ, Silvo BOROŠAK (MDNS), Romana 

LESJAK, Rok HUBER, Ivica LIČEN 
   
 
Predsednik MNZ Maribor, Milan Jarc, je pozdravil vse prisotne in predlagal v sprejem spremenjen 

dnevni red, kot je bil  posredovan v vabilu: 
 

1. Potrditev dnevnega reda in ugotovitev prisotnosti 
2. Poročila: 

o vodje tekmovanj za lige MNZM  
o vodje tekmovanj za lige 3. SNL – SEVER in za FUTSAL 
o disciplinskega sodnika za lige MNZM 
o disciplinskega sodnika za lige 3. SNL – SEVER, veteranov in za FUTSAL 
o komisarja  MDNS za delegiranje sodnikov  
o komisarja MDNS za delegiranje sodnikov veteranske lige 
o poročila selektorjev reprezentanc in centrov MNZM 
o poročilo registracijske komisarke 

3. Pregled in potrditev zapisnika 
- 18. redne seje IO 

       4.    Višina članarin za  ŠD Brezje pri Mariboru in KMN Benedikt (glede na 19. čl.  
               Statuta MNZM) in ŽNK Radlje ob Dravi 
5.    Trenutno stanje v 3. SNL-SEVER inv FUTSAL MNZM 
   6.    Finančno stanje in pregled neplačnikov do MNZM  ter do sodnikov in delegatov  
                na dan 6. 7. 2015 
 7.   Začetek jesenskega dela in formuliranje lig v MNZM TL 2015/2016 
         8.   Višina članarin za lige MNZM 2015/2016 
         9. Predlog sprememb Tekmovalnega pravilnika MNZM in TP za veteransko ligo 
       10.  Potrditev delegatske liste za 2015/2016 
       11.  Poročilo o korespondečni  Skupščini MNZM      
  12.  Razno 

mailto:info@mnzveza-mb.si
http://www.mnzveza-mb.si/


 

 

 

K točki 1 
 
SKLEP št. 211: Sprejme se spremenjen dnevni red 19. redne seje.  
Od dvanajstih (12) članov IO je bilo na seji prisotnih sedem (7) članov IO. 
 
 

K točki 2 
 

SKLEP št. 212: IO je sprejel poročila: 
 

o vodje tekmovanj za lige MNZM  
o vodje tekmovanj za lige 3. SNL – SEVER in za FUTSAL 
o disciplinskega sodnika za lige MNZM 
o disciplinskega sodnika za lige 3. SNL – SEVER, veteranov in za  
FUTSAL 
o komisarja  MDNS za delegiranje sodnikov  
o komisarja MDNS za delegiranje sodnikov veteranske lige 
o poročila selektorjev reprezentanc in centrov MNZM 
o poročilo registracijske komisarke 

 
Vodja tekmovanj Dejan GERMIČ predstavi članom IO, da je na splošno skozi posamezno TL pri 

mlajših kategorijah organiziranih veliko število tekem ob razno raznih terminih, in se veliko krat 

klubi na nas obračajo tudi na dan same tekme, zato je pri tem potrebna hitra ažurnost. Problem pa 

je v tem, da ves čas na telefon nismo oz. ne moremo biti dosegljivi. Tako se klubi običajno obračajo 

na dežurni telefon MNZM (na slednjega je dosegljiva sekretarka MNZM) ali na njega osebno. Kadar 

on ni dosegljiv  govorijo le s sekretarko, slednja pa je dolžna počakati, da pridobi uradno mnenje, 

saj sama nima pooblastil, da odloča tudi o preprostih zadevah. Na ta problem je opozoril tudi na 

prejšnji seji IO MNZM. 

 

Predlog: 

 

V izogib nepotrebnemu zapletanju ob odločanju preprostih zadev pri mlajših kategorijah  
predlaga, da se za namestnika vodje tekmovanj imenuje sekretarko (Simono Pezdirc), ki bi tako 
lahko tudi sama o nekaterih zadevah podala uraden odgovor na postavljen problem. 
 
 
 
SKLEP št. 213: Tekmovalna komisija MNZM je od 7. 7. 2015 v sestavi: 
 
TEKMOVALNA KOMISIJA 
 
Vodja tekmovanj                              Dejan GERMIČ 
Namestnica vodje tekmovanj                                       Simona PEZDIRC 
Komisar za delegiranje sodnikov                                                                                        DragoKOLETNIK 
Komisar za delegiranje sodnikov veteranske lige                                                          Jože VELIČKI 
 
 

K točki 3 
 

SKLEP št. 214: Sprejme se zapisnik 18. redne seje IO MNZM. 



 

 

 
 

K točki 4 
 

SKLEP št. 215: V skladu z 19. čl. Statuta MNZM je letna članarina klubov malega  
                             nogometa iz MNZM, ki nastopajo v 1. Futsal (NZS) 417,00 EUR. 
 
                            Letna članarina ŽNK Radlje ob Dravi je 208,00 EUR. 
 
 

K točki 5 
 

Vodja tekmovanja 3. SNL-SEVER Bogdan ŠUPUT seznani člane IO, da so bile klubom 
poslane prijavnice za TL 2015/2016. Rok za prijave je 10. 7. 2015. 
 
V kolikor se bodo prijavile vse ekipe, ki jih je potrdil IO NZS, bo žrebanje v naslednjem 
tednu. 
 

K točki 6 
 

Izvršni odbor se je seznanil z odprtimi postavkami klubov do MNZM.  
 
 

K točki 7 
 

SKLEP št. 216: IO potrdi predlog vodje tekmovanj MNZM o začetku jesenskega dela, ki je 
tako: 
 

ZAČETEK JESENSKEGA DELA TL 2015/2016 
 
 

22. AVGUST 2015 
 

ČLANI – 1 
ČLANI – 2  
ČLANI – 3  

 
 

26. AVGUSTA 2015 
 

POKAL – ČLANI  
 
 

28. AVGUSTA 2015 
 

VETERANI 
 
 

2. SEPTEMBER 2015 
 

POKAL – MLADINA 
 



 

 

 
* LIGE MLAJŠIH KATEGORIJ: GLEDE NA ŠTEVILO PRIJAVLJENIH EKIP 

 
 
SKLEP št. 217:Formuliranje članskih lig v TL 2015/2016:  
 

 ČLANSKE LIGE 
 

 1. liga (10 ekip, trokrožen sistem): 
 

- ekipe uvrščene od 2. do 8. mesta v Večer ligi v TL 2014/2015   = 7 ekip 

- izpadle ekipe iz 3. SNL – Sever  = 2 ekipi 

- prvak 1. Članske lige MNZM = 1 ekipa 

 

Ekipe, ki bodo v TL 2015/2016 nastopale v prvi (1) članski ligi MNZM: 

1) Korotan Prevalje 

2) Asfalterstvo Brus Malečnik 

3) Pohorje 

4) Peca 

5) ZU-VIL Brunšvik 

6) Tehnotim Pesnica 

7) Paloma 

8) Marles hiše 

9) Fram 

10) Energotim Miklavž 
 

 

 2. liga (10 ekip, trokrožen sistem): 
 

- ekipe uvrščene od 2. do 8. mesta v 1. Članski ligi MNZM v TL 

2014/2015 

= 7 ekip 

- izpadle ekipe iz VEČER lige = 2 ekipi 

- prvak 2. Članske lige MNZM = 1 ekipa 

 

Ekipe, ki bodo v TL 2015/2016 nastopale v drugi (2) članski ligi MNZM:  

1) Slovenj Gradec 

2) Rače 

3) Gostilna Lobnik Slivnica 

4) Kovinar Tezno 

5) Rošnja Loka 

6) Marjeta 

7) Cerkvenjak 

8) AquaSystems Dogoše 

9) Duplek 

10) Radvanje 

 

 

 3. liga (preostale ekipe, trokrožen sistem): 
 

Ekipe, ki bodo v TL 2015/2016 nastopale v tretji (3) članski ligi MNZM:  

1) Jurovski dol 



 

 

2) Pobrežje 

3) Železničar 

4) Starše 

5) FC Prepolje 

6) Akumulator 

7) AJM Kungota 

8) Atletiko 

9) Kipertrans Hoče 

10) JOCO Jakob 
 

 

 ČLANSKI POKAL  

 
V članskem pokalu MNZM bodo v TL 2015/2016 nastopale ekipe naslednjih klubov: 

1) Akumulator 

2) ZU-VIL Brunšvik 

3) Cerkvenjak 

4) S. Rojko Dobrovce 

5) AquaSystemsDogoše 

6) Dravograd 

7) Duplek 

8) Fram 

9) Fužinar 

10) Jurovski dol 

11) Korotan Prevalje 

12) Kovinar Tezno 

13) Lenart 

14) Marles hiše  

15) Asfalterstvo Brus Malečnik 

16) Marjeta 

17) DNK Atletiko 

18) Energotim Miklavž 

19) Paloma 

20) Peca 

21) Tehnotim Pesnica 

22) Pohorje 

23) Radlje 

24) Gostilna Lobnik Slivnica 

25) Starše 

26) Železničar 

 

 MLADINSKI POKAL 

 
V mladinskem pokalu MNZM bodo v TL 2015/2016 nastopale ekipe naslednjih klubov: 

1) Dravograd 

2) Fužinar 

3) Jarenina 

4) Korotan Prevalje 



 

 

5) Kovinar Tezno 

6) Lenart 

7) Malečnik 

8) Maribor 

9) MB Tabor 

10) Miklavž/Dobrovce 

11) Pohorje 

12) Železničar 

 

 
K točki 8 

 
SKLEP št. 218: Članarina za lige MNZM za TL 2015/2016 je enaka kot za TL 2014/2015 
 
 

 
K točki 9 

 
SKLEP št. 219: IO sprejme spremembe in dopolnitve v TP MNZM in v TP za veteransko 
                   ligo MNZM. 

 
 

Spremembe in dopolnitve v Tekmovalnem pravilniku MNZM: 
 
 

5. člen 
 
Tekmovanja v medobčinskih ligah MNZM so lahko: 
 

a) Prvenstvena b) Pokalna 
- 1. liga (člani) - člani 
- 2. liga (člani) 
- 3. liga (člani) 

- mladinci (U-19) 

- mladinci (U-19) - članice 
- kadeti (U-17)  
- starejši dečki (U-15) 
- mlajši dečki (U-13) 
- starejši cicibani ( U-11 )  
- mlajši cicibani ( U - 9 ) 
- najmlajši cicibani (U-7) 
- veterani 

 

 
Sklep o organizaciji in načinu izvedbe posameznega tekmovanja pred vsako 
tekmovalno sezono sprejme izvršni odbor. 
Poimenovanje posamezne članske lige v TL sprejme IO MNZM. 
 
 

6. člen 



 

 

V prvo člansko ligo MNZM se lahko prijavi, upoštevajoč tekmovalni uspeh, le ekipa, ki 
istočasno prijavi v redno tekmovanje najmanj dve ekipi, ki morata nastopati v različnih 
nižjih starostnih kategorijah in je v predhodnem tekmovalnem letu, če gre za 
napredovanje iz druge v prvo ligo, imela najmanj eno ekipo v eni od nižjih starostnih 
kategorij. 
V drugo člansko ligo MNZM se lahko prijavi, upoštevajoč tekmovalni uspeh, le ekipa, ki 
istočasno prijavi v redno tekmovanje najmanj eno ekipo nižjih starostnih kategorij in je v 
predhodnem tekmovalnem letu, če gre za napredovanje iz tretje v drugo ligo, imela 
najmanj eno ekipo v eni od nižjih starostnih kategorij.  
V tretjo člansko ligo MNZM se lahko prijavi ekipa, ki ne prijavi nobene ekipe nižje 
starostne kategorije v redno tekmovanje pod pogojem, da ne glede na tekmovalni uspeh, 
ne more napredovati v drugo člansko ligo. V takem primeru napreduje klub, ki se je s 
svojo ekipo uvrstil za njim in, ki je tekmoval v pretekli sezoni z eno mlajšo ekipo.  
Organizator tekmovanja lahko ponudi napredovanje v višjo ligo tudi klubom do tretjega 
mesta, če izpolnjujejo minimalne pogoje za napredovanje. 
Klub, ki v rednem delu tekmovanja v prvi članski ligi MNZM, ne izpolnjuje več pogoja 
nastopanja najmanj dveh ekip nižjih starostnih kategorij oz. v drugi članski ligi MNZM, ne 
izpolnjuje več pogoja nastopanja najmanj ene ekipe nižje starostne kategorije, se ne glede 
na uvrstitev, v naslednjem TL seli v nižji rang tekmovanja. 
 
 

7. člen 

V pokalnem tekmovanju članov so dolžne nastopiti ekipe, ki sodelujejo v prvenstvenih 
tekmovanjih prve članske lige MNZM in NZS, razen klubov, ki tekmujejo v 1. SNL. Druge 
ekipe pa se lahko v to tekmovanje prijavijo. Za navedeno tekmovanje se lahko prijavi tudi 
druga članska ekipa kluba 1. SNL. 

 
V pokalnem tekmovanju mladincev so dolžne nastopiti mladinske ekipe, ki sodelujejo v 
prvenstvenih tekmovanjih NZS in ekipe tistih članskih ekip, ki sodelujejo v tekmovanjih 
NZS, druge ekipe pa se lahko v to tekmovanja prijavijo. 

 
Pokalna tekmovanja se praviloma organizirajo po izločilnem sistemu, igra se samo ena 
tekma. 

 
V prvem krogu pokalnega tekmovanja je domačin tekme določen z žrebom, v vseh 
naslednjih krogih pa je domačin tekme tista ekipa, ki je v prejšnjem krogu gostovala, gost 
pa tisti, ki je bil v prejšnjem krogu domačin. Če sta bili obe ekipi v prejšnjem krogu 
domačin oz. gost, se domačin določi z žrebom.  

 
Domačin finalne tekme pokala MNZM je nižje uvrščena ekipa na dan delegiranja  tekme. 
V pokalnem tekmovanju, se v primeru neodločenega rezultata takoj izvajajo kazenski 
streli. 

 
V zaključni del tekmovanja, ki ga organizira in vodi NZS, sodelujejo iz MNZM ekipe, ki 
tekmujejo v 1. SNL ter finalista pokala MNZM. 
 
 

9. člen 



 

 

 
Ime kluba je lahko poleg kratice ( NK, ND, NŠ ) sestavljeno največ iz dveh besed. Ime mora 
biti znano na dan žrebanja tekmovalnih parov in se v času tekmovalne sezone lahko 
spremeni samo enkrat, in sicer po končanem jesenskem delu prvenstva, vendar 
najkasneje do 28. februarja naslednjega leta. 
 
Dan in uro igranja tekme klub določi pred začetkom tekmovalne sezone. Slednje v času 
tekmovalne sezone lahko spremeni samo enkrat, in sicer po končanem jesenskem delu 
prvenstva, vendar najkasneje do 28. februarja naslednjega leta oz.  v izrednih primerih  ( 
disciplinska kazen in višja sila ). 

 

12. člen 

 

Dan in uro začetka tekem določi vodja tekmovanja najmanj osem (8) dni prej.  
 
Delegiranje tekem se opravi najmanj pet (5) dni pred začetkom tekmovalnega kroga.  
 
Vodja tekmovanja lahko spremeni čas začetka tekme, če je o tem predložen pismeni 
sporazum obeh ekip najmanj pet (5) dni pred določenim časom in to ni v škodo drugim 
ekipam v istem tekmovanju. 
 
Delegiranje opravi vodja tekmovanja. 
 
Rok iz prvega in drugega odstavka tega člena ne velja za nujne primere. 
 
 

21. člen 
 

Na tekmah članskih lig MNZM lahko ekipo vodijo trenerji z veljavno licenco “B” ali višjo,  
pomočnik trenerja pa mora imeti najmanj veljavno licenco »C«.  
 
Tekme nižjih starostnih kategorij v tekmovanjih MNZM lahko vodijo trenerji z veljavno 
licenco “C”. 
 
Glavni trener članske ekipe, ki začasno ne more opravljati svoje funkcije, je lahko na 
podlagi posebnega dovoljenja vodje tekmovanja začasno zamenjan s pomočnikom 
trenerja ali drugim klubskim trenerjem, ki mora imeti najmanj veljavno licenco »C«, 
vendar največ za obdobje 30 dni. 
 
Taktična navodila igralcem med tekmo lahko istočasno daje samo ena uradna oseba 
ekipe, ki je vpisana v zapisnik in sedi na klopi za rezervne igralce. Vse uradne osebe se 
morajo zadrževati v mejah tehničnega prostora in se vesti na odgovoren način 
 
 

24. člen 

 

Po tekmi delegat, po uskladitvi podatkov z glavnim sodnikom, napiše List št. 2 Zapisnika o 
tekmi in ga skupaj s sodnikom podpiše. Delegat zabeleži tudi morebitno najavo pritožbe 
zainteresirane ekipe. Originalni zapisnik s podpisi in vsa potrebna poročila posreduje po 



 

 

pošti ali dostavi na naslov MNZ Maribor prvi delovni dan po tekmi, takoj po koncu tekme 
pa po telefonu sporoči rezultat tekem predstavniku MNZM, ki je odgovoren za vodenje 
podatkov o poteku tekmovanj.  
 

26. člen 
 

Za vsako prvenstveno ali pokalno tekmo se piše zapisnik o tekmi. 
 
Zapisnik se izpolni računalniško v programu Zapisnik NZS, ki so ga klubi dolžni sproti 
obnavljati. 
 
Za pisanje zapisnika je dolžan organizator tekme zagotoviti uraden prostor z 
računalnikom in tiskalnikom ter usposobljenega zapisnikarja, v kolikor ne želi, da delegat 
sam piše zapisnik o tekmi. 
 
Organizator tekme mora za administrativno vodenje tekme zagotoviti: 

- zapisnik tekme v najmanj treh izvodih (za delegata in obe ekipi), po potrebi tudi za 
kontrolorja in novinarje, 

- obrazec o izključitvi in obračun stroškov. 
 
Organizator tekme je dolžan takoj po uradnem zaključku zapisnika tekme, le tega 
posredovati na uradni elektronski naslov, ki ga določi vodja tekmovanja. 
 
 

31. člen 

Če na tekmo ne pride glavni sodnik, bo po 15 minutnem čakanju tekmo vodil prvo 
imenovani pomočnik. V kolikor tudi tega ni, pa drugo imenovani. Če ni obeh, se kluba ob 
navzočnosti delegata sporazumeta kdo od prisotnih sodnikov bo sodil tekmo. 
 
Pri nižjih kategorijah, kjer je na tekme delegiran zgolj glavni sodnik in slednji na tekmo ne 
pride, se lahko kluba sporazumeta kdo bo sodil tekmo. 
O sporazumu je potrebno sestaviti zapisnik, ki ga pred tekmo podpišeta predstavnika 
obeh ekip in delegat ( v kolikor je delegiran na tekmo ). 

 
41. člen 

 

Na prvenstveni ali pokalni tekmi lahko nastopijo samo tisti igralci, katerih istovetnost 
ugotovi delegat pred začetkom tekme na podlagi veljavne športne izkaznice. Če se pri 
ugotavljanju istovetnosti ( primerjava s fotografijo ) pojavi sum glede identitete igralca, 
lahko zahteva delegat osebno izkaznico, potni list ali drugo javno listino, v kateri je 
fotografija igralca. Če se tudi na ta način identiteta igralca ne more zanesljivo ugotoviti, 
igralec ne sme nastopiti.  
Na prvenstveni tekmi, kjer ni delegata opravi identifikacijo igralcev sodnik, kjer pa ni niti 
sodnika pa predstavnik nasprotne ekipe, po postopku kot je opisan v prvem odstavku 
tega člena. 

Izjemoma se identiteta igralca ugotavlja kasneje, vendar najpozneje 15 minut po končani 
tekmi, za tistega igralca, ki do začetka tekme še ni prispel na igrišče. Ugotavljanje 
identitete igralca po končani tekmi mora biti zapisniško potrjeno.  



 

 

 
44. člen 

 

Tekme se igrajo s sledečim polnim igralnim časom: 
 

- člani  2 x 45 minut s 15-minutnim odmorom 
- mladinci U-19 2 x 45 minut s 15-minutnim odmorom 
- kadeti U-17 2 x 40 minut s 15-minutnim odmorom 
- starejši dečki U-15 2 x 35 minut z 10-minutnim odmorom 
- mlajši dečki U-13 2 x 30 minut z 10-minutnim odmorom 
- starejši cicibani U-11 2 x 20 minut z 10-minutnim odmorom 
- mlajši cicibani U-9 20 minut s 5-minutnim odmorom 
- najmlajši cicibani                                U-7 20 minut s 5-minutnim odmorom 
- članice  2 x 45 minut s 15-minutnim odmorom 
- veterani     2 x 35 minut s 15-minutnim odmorom 

 

 
 

45. člen 
 
Za članske ekipe lahko nastopajo igralci, ki so vpisani v zapisnik in na dan tekme niso 
mlajši od 17 let. 
 
S posebnim zdravniškim mnenjem za nastopanje v članski kategoriji, ki mora biti vnesen 
v program Zapisnik NZS, lahko na tekmah članov nastopijo tudi igralci, ki na dan igranja 
tekme niso mlajši od 16 let. 
 
Na prvenstveni ali pokalni tekmi lahko ekipa za tekmo prijavi (med 18 igralci) enega (1) 
igralca, ki nima slovenskega državljanstva oziroma državljanstva držav EU. 
 

46. člen 

 

Za mladinske ekipe ( U-19 ) lahko nastopajo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 15 let 
in vso tekmovalno leto tudi igralci, ki napolnijo 18 let v koledarskem letu, v katerem se je 
tekmovanje pričelo. 
 
S posebnim zdravniškim mnenjem za nastopanje v mladinski kategoriji, ki mora biti 
vnesen v program Zapisnik NZS, lahko na tekmah mladincev nastopijo tudi igralci, ki na 
dan igranja tekme niso mlajši od 14 let. 
 

50. člen 

 

Za ekipo starejših cicibanov ( U-11 ) lahko nastopajo igralci, ki na dan tekme niso mlajši 
od 8 let in vso leto tudi igralci, ki napolnijo 10 let v koledarskem letu, v katerem se je 
tekmovanje pričelo. Igrišče za starejše in mlajše cicibane je polovica nogometnega igrišča 
(po širini), vrata  so dimenzije 5 x 2 metra (posebno pozornost je potrebno posvetiti 
stabilnosti golov), število igralcev je 6+1. 



 

 

 
Na tekmah mlajših cicibanov (U-9) lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 
6 let in vso tekmovalno leto tudi igralci, ki napolnijo 8 let v koledarskem letu, v katerem se 
je tekmovalno leto pričelo. Igra poteka v sistemu 4 : 4 brez vratarja in na igrišču dimenzije 
26 x 18 metrov, z nogometnimi vrati velikosti 2 x 1 meter ( posebno pozornost je 
potrebno posvetiti stabilnosti golov). 
 

53. člen 

 

Ekipe, ki tekmujejo v članski konkurenci, so razdeljene v tri skupine, in sicer v 1.,  2. in 3. 
ligo. V 1. in 2. ligi nastopa deset (10) ekip, ki so si nastop v omenjeni ligi priborile po 
tekmovalnem rezultatu in hkrati izpolnjuje pogoje iz 6. člena tega pravilnika ter zagotovi 
minimalne pogoje za nastopanje v tem tekmovanju. V 3. ligi pa nastopajo vse preostale 
prijavljene ekipe. Tekmovanje v 1., 2. in 3. ligi poteka trokrožno, v kolikor posamezno ligo 
sestavlja deset (10) ekip ali manj. V kolikor 3. ligo sestavlja več kot deset (10) ekip, poteka 
tekmovanje v tej ligi dvokrožno.  
 
Prvak 1.  lige MNZM se uvrsti v višji rang tekmovanja, lahko pa  tudi drugouvrščena ekipa, 
v skladu s pravili, ki jih določi višji rang  tekmovalnega pravilnika. 
 
Iz 1. lige po končanem prvenstvu izpade zadnje uvrščena ekipa, lahko pa tudi več, odvisno 
od števila ekip, ki izpadejo iz višjega ranga tekmovanja.  
 
Prvak  2. lige se uvrsti v 1. ligo, če izpolnjuje pogoje iz 6. člena tega pravilnika in zagotovi 
minimalne pogoje za nastopanje v tem tekmovanju. Če do tretjega mesta v 2. ligi nihče ne 
izpolnjuje pogojev za napredovanje v 1. ligo, iz nje ne izpade nihče oziroma toliko ekip od 
zadnjega mesta navzgor, kolikor jih napreduje iz druge lige.  
 
Iz 2. lige po končanem prvenstvu izpade zadnje uvrščena ekipa, lahko pa tudi več, odvisno 
od števila ekip, ki izpadejo iz višjega ranga tekmovanja.  
 
Prvak  3. lige se uvrsti v 2. ligo, če izpolnjuje pogoje iz 6. člena tega pravilnika in zagotovi 
minimalne pogoje za nastopanje v tem tekmovanju. Če do tretjega mesta v 3. ligi nihče ne 
izpolnjuje pogojev za napredovanje v 2. ligo, iz nje ne izpade nihče oziroma toliko ekip od 
zadnjega mesta navzgor, kolikor jih napreduje iz tretje lige.  
 
Iz 3. lige po končanem prvenstvu ne izpade nihče, šteje pa toliko ekip, kolikor se jih prijavi 
do žrebanja. 
 
V posebnih primerih, ki niso opredeljeni v pravilniku, predvsem ko število ekip ni 
popolno oz. ekipe ne izpolnjujejo pogojev za napredovanje v višji rang tekmovanja, odloča 
o načinu popolnitve lig IO MNZM. 
 
Prvaki 1., 2. in 3. lige MNZM prejmejo pokal v trajno last. 
 
 

57. člen 
 

Ekipa, ki v istem tekmovalnem letu dvakrat neopravičeno ni nastopila, se izključi iz 
nadaljnjega tekmovanja in izgubi tekmovalne pravice. 



 

 

 

58. člen 
 

Kadar ekipa preneha tekmovati v jesenskem delu sezone ali v primeru trokrožnega  
sistema v prvi tretjini, se vsi njeni dotedanji rezultati brišejo in se šteje, kot da do takrat 
odigrane tekme niso bile odigrane, preostale tekme  pa se sploh ne delegirajo. 
 
Ko ekipa preneha tekmovati po končani jesenski sezoni, vendar pa pred  prvim krogom 
pomladanske sezone, se do tedaj doseženi rezultati priznajo.  
 
Če je v primeru trokrožnega sistema ekipa prenehala tekmovati pred zaključkom druge 
tretjine, se rezultati prve tretjine priznajo, rezultati druge tretjine pa brišejo. 
 
V kolikor ekipa preneha tekmovati, preden odigra  polovico tekem v pomladanski sezoni, 
se rezultati jesenske sezone priznajo, za odigrane tekme v pomladanski sezoni pa se šteje, 
da niso bile odigrane in se preostale tekme ne delegirajo. 
 
Če je v primeru trokrožnega sistema ekipa prenehala tekmovati v prvi polovici zadnje 
tretjine, se rezultati prvih dveh tretjin priznajo, rezultati zadnje tretjine pa brišejo. 
 
Če ekipa preneha tekmovati v drugi polovici pomladanske sezone , se do tedaj doseženi 
rezultati priznajo, preostale tekme pa se po uradni dolžnosti registrirajo z rezultatom 3:0 
v korist nasprotnikov. 
 
Če je v primeru trokrožnega sistema ekipa prenehala tekmovati v drugi polovici zadnje 
tretjine, se upoštevajo vsi doseženi rezultati, neodigrane tekme pa se registrirajo s 3:0. 
 
 
Spremembe in dopolnitve v Tekmovalnih pravilih za veteransko ligo MNZM 
 

2. člen 

 

Ekipe so dolžne poravnati članarino v višini 100,00 EUR, in sicer 50,00 EUR pred pričetkom 

jesenskega dela in ostanek pred pričetkom spomladanskega dela.  

 

Sodniški stroški znašajo 35,00 EUR. Klub domačin je dolžan poravnati sodniške stroške 

najkasneje v roku treh (3) dni po odigrani tekmi v skladu z veljavno zakonodajo v RS.  

 
5. člen 

 

Novoustanovljene veteranske ekipe so dolžne pred pričetkom lige vodstvu tekmovanja predložiti 

seznam igralcev z rojstnimi podatki in fotografijo za izdelavo športne izkaznice.  

 
10. člen 

 

Tekmovalna dneva v veteranski ligi sta petek in torek. 

 

Po sporazumu med ekipama pa se lahko tekma odigra tudi kakšen drugi dan. 

 



 

 

11.a člen 

 

S TL 2016/2017 naprej se bodo igralci veteranskih ekip registrirali v skladu s PRSI. 

 
K točki 10 

 
SKLEP št. 220: IO potrdi delegatsko listo za TL 2015/2016, ki jo je pripravil vodja  
  tekmovanj MNZM: 

Zap. št. Ime Priimek 
1. Jože Balažič 
2. Violeta Brglez 
3. Matjan Cojhter 
4. Vlasta  Crnojevič 
5. Mirko  Fluher 
6. Dejan Germič 
7. Gregor Gostenčnik 
8. Janez Horvat 
9. Silvo  Izak 

10. Mario Jarc 
11. Damir Jurenec 
12. Ivo Kmetec 
13. Bogdan Krumpl 
14. Drago Lepej 
15. Domen  Majcen 
16. Boris Mihelič 
17. Robert Perko 
18. Slavko Pišek 
19. Igor Ramšak 
20. Karel Smodiš 
21. Iztok Strelec 
22. Bogdan Šuput 
23. Silvo  Tkalčič 
24. Boris Toplak 
25. Dušan Turk 
26. Saša  Urbanič 
27. Adi Vidovič 
28. Matej Vilčnik 
29. Radoslav Živadinovič 

 
K točki 11 

 

Sekretarka seznani prisotne, da je izvoljena verifikacijska komisija ugotovila, da je bilo od 
48 članov MNZM pravilno izpolnjenih devetintrideset (39) glasovnic s sklepom in 
pooblastilom za delegata in njegovega soglasja ter štiri (4) nepopolne.  
 
Tako so delegati s sedemintridesetimi (37) glasovi »ZA«  in dvema (2) »PROTI«  sprejeli 
novoustanovljeni klub NK Rdeči vragi (veterani) v članstvo MNZM. 
 
 



 

 

K točki 12 
 
Predsednik MNZM seznani prisotne, da bodo s TL 2015/2016 obračunani stroški 
sodnikov in delegatov v bruto zneskih. 

 
Seja je bila končana ob 21.30 uri. 
 
Zapisala                                                                                                   Predsednik 
Simona PEZDIRC                                                                                             Milan JARC 


