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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 23.06.2020 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 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. 

 
(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, 
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(e) predlaga selektorje reprezentanc MNZ Celje, 
(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.  



Statut MNZ Celje 

17 
 

 
(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; 23.06.2020 
 
 
 
 

Predsednik MNZ Celje 
    Vlado Močnik 


