
 
 

 

 
 

 
 

za organizatorja finalne tekme Lige ENA – 1. slovenske lige malega nogometa na 

travi za tekmovalno sezono 2016/17. 

TERMIN:  petek, 26. maj 2017 ob 20. uri 

OSNOVNI POGOJI: 

a) pravilno začrtano igrišče z naravno travo dimenzij med 50 x 30 m in 55 x 35 

m ter goli velikosti 5 x 2 m,  

b) primerna razsvetljava igrišča (reflektorji), 

c) slačilnici s toplo vodo za oba finalista + prostor za sodnike in predstavnike 

vodstva tekmovanja Lige ENA,   

d) zagotoviti najmanj 4 pobiralce žog, 

e) zagotoviti najmanj 4 varnostnike/redarje, 

f) ozvočenje (zagotoviti predvajanje slovenske himne pred finalom) in 

napovedovalec, 

g) na vidno mesto izobesiti slovensko in evropsko zastavo, 

h) primeren prostor za snemanje (po možnosti dvignjen plato s pregledom na 

celotno igrišče), 

i) pokrit prostor za podelitev priznanj in družabni del po odigrani tekmi, 

j) zagotovitev gostinske ponudbe (pijača, hrana), 

k) omogočiti SMZ, da na vidno mesto izobesi svoje oglasne panoje in/ali po 

potrebi prekrije obstoječe oglasne panoje od organizatorja,  



 
 

 

 
 

 
 

l) organizator finalne tekme ne sme biti športno društvo oziroma klub malega 

nogometa, ki je udeleženec izločilnih tekem v tej sezoni, 

m) plačilo kotizacije SMZ v vrednosti 200,00 € (možna delna kompenzacija z 

gostinsko ponudbo na prireditvi).  

Slovenska malonogometna zveza - SMZ bo po komisijskem pregledu vseh ponudb 

organizacijo finalne tekme Lige ENA – 1. slovenske lige malega nogometa na travi 

za tekmovalno sezono 2016/17 podelila najboljšemu ponudniku (klubu oziroma 

športnemu društvu).  

V primeru, da v roku ne prispe nobena popolna vloga, oziroma noben od 

prijaviteljev ne bo izpolnjeval vseh pogojev, bo IO SMZ organizacijo dogodka 

dodelil po internem dogovoru enemu izmed športnih društev, ki bo po mnenju IO 

SMZ ponudilo najboljše pogoje. 

Zadnji rok za oddajo prijave, ki mora vsebovati tudi ponudbo organizatorja glede 

dodatnih ugodnosti, ki jih ta nudi, je vključno četrtek, 6. 4. 2017.  

Prijavo (na priloženi PRIJAVNICI) se posreduje na elektronski naslov: info@smz.si. 

Ob prijavi mora prijavitelj poslati najmanj 5 fotografij, s katerimi dokazuje 

izpolnjevanje razpisnih pogojev (igrišče, razsvetljava, slačilnice, pokrit prostor …). 

Izbrani organizator bo o izboru obveščen po elektronski pošti in objavljen na uradni 

spletni strani SMZ – www.smz.si najkasneje 10. aprila 2017.  

Slovenska malonogometna javnost bo o rezultatih razpisa in o vseh ostalih novicah, 

spremembah, zanimivostih obveščena preko spletne strani: www.smz.si in 

www.facebook.com/slomalonogometnazveza  

Stroške priznanj (pokali, medalje …), sodniške stroške in stroške uradnih oseb SMZ 

krije SMZ. 

mailto:info@smz.si
http://www.smz.si/


 
 

 

 
 

 
 

PRIJAVNICA 

 

Naziv kluba ali športnega društva: ________________________________ 

Naslov: _____________________________________________________ 

Matična številka: _____________ Davčna številka: __________________ 

Kontaktna oseba: _____________ Predsednik: ______________________ 

e-mail: _____________________ Telefon: _________________________ 

 

Izpolnjevanje osnovnih pogojev (obkrožite pogoje, ki jih lahko izpolnite): 

a) pravilno začrtano igrišče z naravno travo dimenzij med 50 x 30 m in 55 x 35 

m ter goli velikosti 5 x 2 m,  

b) primerna razsvetljava igrišča (reflektorji), 

c) slačilnici s toplo vodo za oba finalista + prostor za sodnike in predstavnike 

vodstva tekmovanja Lige ENA,   

d) zagotoviti najmanj 4 pobiralce žog, 

e) zagotoviti najmanj 4 varnostnike/redarje, 

f) ozvočenje (zagotoviti predvajanje slovenske himne pred finalom) in 

napovedovalec, 

g) na vidno mesto izobesiti slovensko in evropsko zastavo, 

h) primeren prostor za snemanje (po možnosti dvignjen plato s pregledom na 

celotno igrišče), 

i) pokriti prostor za podelitev priznanj in družabni del po odigrani tekmi, 



 
 

 

 
 

 
 

j) zagotovitev gostinske ponudbe (pijača, hrana), 

k) omogočiti SMZ, da na vidno mesto izobesi svoje oglasne panoje in/ali po 

potrebi prekrije obstoječe oglasne panoje od organizatorja,  

l) organizator finalne tekme ne more biti športno društvo oziroma klub malega 

nogometa, ki je udeleženec izločilnih tekem v tej sezoni, 

m) plačilo kotizacije SMZ v vrednosti 200,00 € (možna delna kompenzacija z 

gostinsko ponudbo na prireditvi). 

Dodatne ugodnosti, ki jih nudi organizator: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

S podpisom soglašamo, da smo seznanjeni s pogoji Razpisa ter da bomo v primeru 

izbora kot najugodnejši ponudnik tekmovanje organizirali skladno z vsemi 

zahtevami SMZ. V primeru, da bomo pridobili organizacijo finalne tekme Lige ENA 

in te ne bomo izpeljali ali jo bomo odpovedali, soglašamo k plačilu stroškov 

organizacije SMZ in stroškov obeh finalistov.   

V ______________________, dne _____________ 

 

Predsednik: _____________________________                      Žig: 


