PRAVILNIK O PRIZNANJIH MNZ MARIBOR
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik določa vrsto in pogoje za podelitev priznanj za izjemne zasluge in dosežke, pri
delu in razvoju nogometa v Republiki Sloveniji s posebnim poudarkom na področju
Medobčinske nogometne zveze Maribor.

2.člen
MNZ Maribor podeli priznanja nogometašem, športnim delavcem in drugim
posameznikom, ter nogometnim in drugim organizacijam. Priznanja se lahko podelijo tudi
tujim državljanom in tujim ter mednarodnim organizacijam.
Priznanja MNZ Maribor se lahko podelijo posameznikom tudi posmrtno.

II. VRSTE PRIZNANJ
3.člen
Priznanja MNZ Maribor so naslednja:
PRIZNANJE
PLAKETA
ČASTNI ČLAN

III. KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ

4.člen
PRIZNANJE MNZ Maribor se podeli:
•
•
•
•

klubu, igralcem, igralkam, športnim delavcem, trenerjem in sodnikom za zelo
uspešno delo pri razvoju nogometa s poudarkom na mladih,
športnim delavcem z najmanj 15 letnim uspešnim delom v nogometnih
organizacijah,
drugim organizacijam in državljanom za posebno pomoč pri razvoju in promociji
nogometa,
v posebnih primerih s sklepom IO.

PLAKETA MNZ Maribor se podeli:
Posameznikom in organizacijam iz 2. člena tega pravilnika za pomemben prispevek pri
razvoju nogometa. Pri tem mora posameznik najmanj 20-25 let neprekinjeno ali skupno
delovati v nogometu. Upošteva se tudi igralski, sodniški in klubski staž.
Starost predlaganega mora biti najmanj 45 let. »Plaketa MNZM« se praviloma podeljuje
vsako leto.

ČASTNI ČLAN MNZ Maribor se podeljuje:
posamezniku za izjemne zasluge in dosežke za delo v nogometu. Predlagani mora imeti
najmanj 35 let neprekinjenega ali skupnega delovanja v nogometu in je pri tem dosegel
vidne rezultate. Upošteva se vsa nogometna aktivnost, vključujoč tudi igralski staž in mora
dopolniti najmanj 55 let starosti. Priznanje častnega člana ni nujno, da se podeljuje vsako
leto.

IV. PRISTOJNOSTI
7. člen
MNZ Maribor podeljuje priznanja enkrat letno, praviloma na skupščini. Sklep o podelitvi
priznanj sprejme IO na osnovi pisnega predloga z utemeljitvijo, ki ga pripravi Komisija za
priznanja pri MNZ Maribor.
8. člen
Priznanja podeli predsednik IO MNZ Maribor ali oseba, ki jo pooblasti.

9. člen
Pobudo z utemeljitvijo za podelitev posameznih priznanj, lahko Komisiji za priznanja v
pisni obliki poda posameznik, društvo, klub in sekretariat MNZ Maribor, ali pa jo Komisija
za priznanja oblikuje sama.
10. člen

Posamezno priznanje se lahko dobitnikom podeli samo enkrat.

11. člen
Razpis za podelitev priznanj MNZ Maribor objavi na spletni strani. Prav tako IO odloča o
obliki posameznih priznanj.

12. člen
Evidenco podeljenih priznanj ureja in vodi Komisija za priznanja.

V. KONČNE DOLOČBE

13. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika, prenehajo veljati vsa določila o priznanjih, ki jih urejajo
ostali veljavni akti MNZ Maribor.

14. člen
Pravilnik o priznanjih v MNZ Maribor prične veljati 8 dni potem ko ga sprejme in potrdi IO
MNZ Maribor.

Maribor, 29.1.2008

Predsednik MNZM:
Prim.mag. Rudolf Turk, dr.med.

Pravilnik je sprejel IO MNZ Maribor na svoji seji 29.1.2008.

