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Leto 2016, je bilo za Slovensko državo in nogomet izredno pomembno, veselo ,
ponosno in srečno , saj je stopil na vrh vodenja krovne organizacije Evropskega
nogometa UEFE, naš predsednik Aleksander Čeferin. Ob njem je še kar nekaj Slovencev
dobilo pomembne funkcije, zadolžitve in delovna mesta v UEFI in FIFI.

V MNZ Maribor pa smo se še posebej veselili v tem letu tudi zgodovinske zmage v
dvorani Tabor Maribor futsal reprezentance Slovenije nad svetovno velesilo Španijo.

Za zgodovino je bila v letu 2016 zmaga amaterske reprezentance MNZ Maribor v
tekmovanju Regions Cup in s tem uvrstitev na turnir v Milano. Tam smo s 3 mestom
več kot dostojno zastopali Štajersko, Koroško in seveda Slovenijo.

In še tretjič je bilo leto zgodovinsko za MNZ Maribor, saj se je povsem zasluženo v Ligo
Prvakov uvrstil naš futsal klub Proen iz Maribora.
• Na tem turnirju so pokazali igralci, vodstvo in publika zakaj je Maribor najbolj
nogometno mesto daleč na okoli.
• Res lahko vsemu temu čestitamo in zaploskamo. Bravo

Ob vsem veselju pa je prav, da se spomnimo, da nas je pred dnevi zapustil dr. Rudi
Turk bivši predsednik MNZ Maribor, podpredsednik NZS, predsednik NK Maribor,
ljubitelj športa, še posebej nogometa in v njegov spomin predlagam minuto
spomina. SLAVA MU!

IO MNZ Maribor je v letu 2016 imel 5 rednih in 6
korespondenčnih sej. Na 5 rednih sejah smo sprejeli 45 sklepov
na 6 korespondenčnih pa 10 sklepov, ki jih imate lepo urejene na
naši spletni strani od prvega sklepa 2013 naprej.
Od začetka mandata 2013 do današnje skupščine je bilo 29
rednih sej in sprejetih 322 sklepov. Ter 31 korespondenčnih sej in
sprejetih 57 sklepov.
Udeležba na sejah članov IO MNZ Maribor je bila, kot je
prikazana v spodnji tabeli.

Prisotnost članov na rednih in
korespondenčnih sejah IO MNZM 2016
PRISOTNOST na rednih

KORESPONDEN.

Milan JARC

100%

100%

Borut JARC

100%

100%

Egon REPNIK

86%

100%

Aleš TIHEC

43%

20%

Sebastijan HARC

86%

100%

Robert ČRNČEC

83%

40%

Rok HUBER

72%

20%

Boštjan DAMIŠ

57%

20%

Bogdan ŠUPUT

72%

100%

Silvo BOROŠAK

72%

100%

Bojan PETEK

72%

100%

Prisotnost članov na rednih sejah IO
MNZM 2013- 2016
Ime in priimek

2013-2014

2015

2016

povprečje %

Milan JARC

100%

100%

100%

100

Borut JARC

95%

100%

100%

98

Egon REPNIK

95%

93%

92%

93

Bojan PETEK

95%

100%

83%

93

Bogdan ŠUPUT

85%

93%

83%

87

Sebastijan HARC

80%

78%

92%

83

Silvo BOROŠAK

50%

86%

83%

73

Robert ČRNČEC

70%

78%

67%

72

Aleš TIHEC

70%

57%

67%

65

Rok HUBER

75%

71%

50%

65

Boštjan DAMIŠ

65%

71%

50%

62

Slaba udeležba določenih članov, je tudi razlog, da smo morali sklicevati
korespondenčne seje pa tudi tukaj se jim ni bilo vredno oglasiti in opredeliti z svojim
mnenjem. Neglasovanje in neizraziti mnenje svoje sredine, je zame neodgovorno do
vseh, ki smo jim zaupali mesto v IO MNZ Maribor . Za nameček pa imajo obraz
kandidirati tudi na teh volitvah.

Vesela novica je tudi to, da smo povečali članstvo MNZ Maribor in trenutna številka je
7580. Članov velikega nogometa je 6917, malega nogometa je 663 in članic ženskega
nogometa je 384.
Leto 2016 je bilo nadaljevanje dela preteklih treh let in obljub, ki smo jih dali na
začetku mandata.
Skladno s tem sem najprej glavno pozornost namenil zniževanju stroškov MNZ
Maribor in hitro ugotovil, da lahko s samo malo dobre volje na vseh nivojih ogromno
prihranimo in kar je še najpomembneje , ne na račun kvalitete, ampak le na račun
skrbnejšega poslovanja.
Za primer bilančno stanje pred prevzemom leta 2013 in vidimo realizacijo odhodkov
1.1.2013 do 16.05.2013 78.653,22€ letni plan pa 131.030,00€.

Naš povprečna realizacija odhodkov v 4 letih je bila manj kot 85.000,00€ ( če
upoštevamo, da smo v zadnjih dveh letih plačali sodniške stroške , ki pa so bili
prihodek in odhodek).
Torej prihranek za klube iz tega naslova cca 180.000,00€

Kje smo še prihranili v teh 4 letih vam klubom?

Niste plačevali več rumenih in rdečih kartonov na koncu sezone, še več vrnili smo vam ves denar
zbranim iz tega naslova skozi plačilo dveh kol sodnikov in delegatov v članskih in vseh mladih
selekcijah.
Zmanjšali smo kotizacije za igranje v ligah in članarin. ( v 3 SNL SEVER celo za 1.000,00€ po klubu)
Takoj ob nastopu mandata smo dogovorno znižali sodniške in delegatske stroške za 10% , kasneje
na vašo pobudo še veliko več.
Tukaj se moram zahvaliti sodnikom in delegatom na razumevanje stanja klubov.
Moje mnenje in priporočilo novemu IO pa je , da razmisli ponovno kako naprej in mogoče doda
sodnike in delegate, tam kjer se izkazuje, da je bil naš ukrep neupravičen in ni v dobro nogometne
igre.
Če tukaj seštejemo vse , kar ste klubi manj plačali v teh 4 letih je ta znesek najmanj 260.000,00€,
po klubu je ta znesek dobrih 5.700,00€. Na računu puščamo 65.000€.

Kaj smo še drugega počeli v teh štirih letih?
Promovirali smo nogomet, ki se igra v MNZ
Maribor v Večeru, Ekipi športnem časopisu
Športni Upi, krajevnih TV in radiih.
Izdali smo kot prilogo časnika Večer revijo s
predstavitvijo vseh klubov in njihovih ekip
na 74 straneh.
Revija je izšla v nakladi 40 000 kosov.
Kontaktirali smo z vsemi osnovnimi šolami
na področju MNZ Maribor, njihovimi
ravnatelji in učitelji telovadbe in promovirali
ter vabili deklice in dečke v naše klube k
redni nogometni vadbi.
Vodili smo vse lige na našem področju in 2
leti 3 SNL Sever.
Imeli smo najrazličnejše aktivnosti z
reprezentančnimi selekcijami U12, U13,
U14, U15 in seveda z amatersko
reprezentanco, kjer smo bili prvaki Slovenije
in se uvrstili na tekmovanje v Milano.

Vodstvo klubov MNZ Maribor je v okviru finala Regins Cupa Slovenija obiskalo
naš prelepi NZ S center Brdo.

V tem mandatu, smo pričeli igrati z dvema selekcijama dečkov, ob
tradicionalnem druženju z Zagrebom, tudi z Ljubljano.

V letu 2016 smo prvič organizirali tekmo deklic
z selekcijo Zagreba.

V zimskem času smo vsa leta organizirali in v celoti krili stroške Zimske lige in
Rin. Organizirali smo v vseh teh letih okoli 300 turnirjev.
Sodelovalo je okoli 700 ekip naših otrok.

Posodobili smo spletno stran, ki je sedaj bolj pregledna ter prilagojena novim
tehnologijam.
Uredili smo Facebook in sedaj preko njega prikazujemo informacije in slike iz
vseh tekmovanj.
Uvedli ZLATO KARTICO-ČLANSKO KARTICO-KARTICO UGODNOSTI
S pomočjo te kartice in NK Maribor, še naprej omogočamo mladim
nogometašem brezplačen ogled tekem vijoličnih šampionov.

Ustrezna komisija in gospod Lorbek so uredili , posodobili in uskladili nekaj
pravnih aktov z akti NZS in v skladu z UEFO in FIFO.
Uvedli in prilagodili NZS ju s pomočjo novih programov bistveno bolj enostavno
registracijo igralcev in to na vseh nivojih nogometa moškega kot ženskega,
malega nogometa in tudi veteranov.

Uredili preregistracijo
nogometnih igrišč.

Uspelo nam je pripeljati pomembne kvalifikacijske in prijateljske tekme na
državnem nivoju, Slovenija Ukarjina, 2X futsal Slovenija Španija in U15
Slovenija Makedonija.

Spoštovana nogometna družina, na koncu našega mandata oz
mojega mandata ocenjujem, da smo veliko obljubljenega naredili po
svojem najboljšem znanju, z veliko dobre volje.
,Seveda je tudi kaj ostalo neizpolnjenega iz najrazličnejših razlogov.
Vsem Vam predstavnikom klubov, komisij, članom NO, IO MNZ M,
podpredsedniku, gospe računovodkinji in seveda Simoni ob tej priliki
zahvaljujem za izjemno sodelovanje in vaše zaupanje.
Novemu predsedniku in vodstvu MNZ Maribor pa iz srca želim čim
boljše in mirno vodenje, naše ljubezni – nogometa.

Milan Jarc
Predsednik MNZ Maribor
Podpredsednik NZS

Poročilo o GRASSROOTS v letu 2016
Namen programa v letu 2016:
Poglavitni trije cilji h katerim se je v okviru grassroots programa strmelo so bili:
• množičnost in organiziranost,
• prepoznavnost in odmevnost,
• strokovnost in kvaliteta.
V ta namen smo nadaljevali z izvajanjem že vpeljanih aktivnosti, ki so se izkazale za uspešne. Slednje pa smo
poizkušali izpeljati na še kvalitetnejšem in višjem nivoju. Pri večini aktivnostih nam je to tudi uspelo.
Pregled aktivnosti:
• Otroška nogometna šola – krožki na šolah: v šolskem letu 2016/2017 se je s strani 28 klubov izvajal ONŠ
krožek na 70-ih osnovnih šolah in v 4-ih vrtcih. Prav tako se je nogometni krožek izvajal v 5-ih ustanovah z
otroki s posebnimi potrebami. Vse skupaj je bilo v krožke vključenih približno 1500 otrok.

•

Značka nogometaša: tudi v letošnjem letu smo k izvajanju značke nogometaša privabili nove nogometne
sredine, s čimer se tudi ta aktivnost in samo izvajanje iz leta v leto vztrajno širi med klubi.

•

Zimska liga: letos se za nogometne klube ponovno izvaja Zimska liga MNZM. Tekmovanje se za klube iz
Maribora in okolice v celoti odvija v športni hali Draš, za koroške ekipe pa v Večnamenski športni dvorani v
Dravogradu. Organizirana je za vsak letnik od U7 do U13 ter za selekcijo U15.

•

Turnirji: večina turnirjev je organiziranih s strani nogometnih klubov. Bo pa MNZM še naprej pomagala
klubom pri odmevnosti in prepoznavnosti njihovih turnirjev, kakor tudi udeleženosti s strani klubov.

•

Veteranska liga: se izvaja pod okriljem MNZM tako kot se je tudi v preteklih letih.

• Nogometni centri MNZ (U12, U13 in U14): jeseni 2016 smo pristopili k izvajanju projekta NZS ter začeli s še poglobljenim in
načrtnim delom v sklopu regijskih centrov za kategorijo U12 in U13. Centri so razdeljeni na 3 regije (Dravsko polje-Maribor,
Slovenske goric-Maribor in Koroška), v vsaki pa je bila aktivnost izvedena na vsakih 14 dni oz. 8 krat za vsak letnik v posamezni
regiji. Poleg regijskih centrov smo ohranili tudi aktivnosti za reprezentance MNZM (U13 in U14). Za reprezentanco U13 in U14 se
je organiziralo tradicionalno srečanje med MNZM in ZNS. Reprezentanca U13 je tudi nastopila na festivalu nogometa, ki se je
odvijal v NNC Brdo. V letu 2016 smo uspešno nastopali tudi z amatersko člansko reprezentanco MNZM s katero smo osvojili 1.
mesto v Sloveniji in se tako uvrstili na turnir v Milano.
• Rad igram nogomet (U9 in U11): v januarju in februarju 2016 smo izpeljali vse načrtovane turnirje RIN-a. V mesecu maju pa smo
ponovno izpeljali finalni turnir aktivnosti RIN, na katerem so sodelovale ustanove z OPP. Za aktivnost RIN v TL 2016/2017 so bile
pobrane prijave. Zaradi manjšega števila prijavljenih ekip (slednje je praksa že v vseh zadnjih letih), saj so ekipe že precej
obremenjene s številnimi drugimi zimskimi turnirji in zimsko ligo MNZM ter zasedenosti telovadnic je izvedba turnirjev
predvidena v začetku leta 2017.
• Nogomet za ljudi s posebnimi potrebami: še naprej ostajamo v kontaktu z ustanovami za OPP, kjer spremljamo in spodbujamo
organizirano vadbo nogometne igre. V naslednjih ustanovah: Mladinski dom Maribor, OŠ Gustav Šilih Maribor, Center za sluh in
govor, Dom Antona Skale Maribor in Tretja OŠ Slovenj Gradec, se redno izvaja nogometni krožek za OPP. V letu 2016 je bila za
otroke s posebnimi potrebami organiziran tudi zaključni dogodek v sklopu aktivnosti RIN.

Cilji in usmeritve grassroots programa v letu 2017
• Organizacija vsaj enega turnirja za osnovne in srednje šole, kakor tudi za dekleta in otroke s posebnimi potrebami (s strani MNZ
Maribor);
• Izboljšati pretok informacij in sodelovanje na relaciji MNZM – KLUBI;
• Spodbuditi klube in ustrezne ustanove za povečanje števila nogometnih aktivnosti za dekleta in otroke s posebnimi potrebami;
Potrebe za nadaljnje delovanje:
MNZ Maribor z namenom finančne razbremenitve klubov, izboljševanja pogojev za razvoj otrok, povečanja raznolike ponudbe in
pestrosti aktivnosti ter dostopnosti do teh aktivnosti, v celoti financira organizacijo naslednjih aktivnosti, kot so zimska liga, rad
igram nogomet, turnirje pod okriljem MNZM in centre MNZM. Ker sredstva, pridobljena s strani grassroots programa, ne zadoščajo
za kritje vseh stroškov, ki nastanejo pri organizaciji teh aktivnosti, bo potrebno v prihodnje ob nekaj organizacijskih spremembah,
poiskati tudi potencialne sponzorje oz. donatorje za marketinško zanimive projekte (ZL, reprezentančne aktivnosti, itd.), ki bodo
omogočili nadaljevanje vseh teh aktivnosti na še višjem nivoju.
Dejan Germič, l.r.
Vodja Nogometa za vse

Poročilo NO MNZ MB
Nadzorni odbor Medobčinske nogometne zveze Maribor se je sestal dne 8.3.2017 v prostori h MNZ Maribor,
Engelsova ul. 6, v sestavi: Romana Lesjak, predsednica, Matjaž Kirbiš in Franc Duh, člana. Nadzorni odbor je
pregledal finančno poslovanje MNZM za leto 2016 in ugotovil naslednje finančno stanje:
SKUPAJ PRIHODKI
SKUPAJ ODHODKI
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
STANJE DENARNIH SREDSTEV NA TRR
STANJE VEZANIH SREDSTEV PRI BANKI
STANJE GOTOVINE V BLAGAJNI
SKUPAJ DENARNA SREDSTVA 31.12.2016

1 10.548,01 EUR
106.334,67 EUR
4.213,34 EUR
51.360,87 EUR
10.000,00 EUR
387,61 EUR
61.748,48 EUR

Nadzorni odbor je pregledal tudi inventurni elaborat za leto 2016 ter stanje odprtih terjatev na dan 31.12.2016.
Pri pregledu dokumentacije in vseh poročil, nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti in predlaga skupščini, da
finančno poročilo za leto 2016 sprejme.
Nadzorni odbor se je seznanil tudi s finančnim planom za leto 2017.

Predsednica NO MNZM:
Romana Lesjak

6. Pobude za izredne omilitve kazni

Maribor, 15.03.2017

Gabrovec Danijel, ND Slovenj Gradec
OBRAZLOŽITEV
VLOGE:

Igralec se zaveda, da je storil nezaslišano dejanje, ki ga še danes obžaluje, ki ga je storil v efektu in se ga sramuje. Zave da se, da dejanje ne spada na
nogometno igrišče kakor tudi v druge sfere življenja. V letu 2016 je izgubil štiri družinske člane , med drugim svojo mamo in v nogometu nekakšno
tolažbo. V mesecu novembru 2016 je v MDNS Celje opravil izpit za sodnika – pripravnika. Skupščino MNZM prosi za omilitev časovne kazni, saj mu
nogomet veliko pomeni in bi želel aktivno igrati in soditi.

KAZNOVAN:
TEKMA:
DATUM TEKME:
KAZEN:
DATUM KAZNOVANJA

II Gabrovec Danijel, 29. 9. 1985
2. Članska liga MNZM
24. 10. 2015
1 leto in 3 mesece
1. 12. 2015

RAZLOG: SKLEP DS

V povezavi s sklepom, navedenim pod zvezo, zoper izključenega igralca Gabrovec Danijel, NK Slovenj Gradec, se zaradi ponovljenega prekrška ( dvakrat
ugovarjanje), po 18. čl. DP, v skladu z 8. in 9. čl. DP igralcu izreče prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi in
zaradi prekrška pljuvanja glavnega sodnika (V 56. minuti se je po izključitvi zaradi drugega opomina in posledično prejetega rdečega kartona, približal
glavnemu sodniku, ga verbalno žalil in ga dvakrat pljunil v obraz. Igrišča ni zapustil športno), po 18. čl. DP v skladu z 8. in 9. čl. DP izreče kazen prepoved
nastopanja za obdobje dveh (2) let, t.j. do 30. 11. 2017.

Na disciplinski obravnavi, ki je bila 25. 11. 2015 je izključeni igralec dejanje priznal, ga obžaloval in se opravičil ter prosil za najmilejšo možno kazen, ker
se je takoj zavedal teže in neprimernosti svojega ravnanja, kar je bilo upoštevano kot olajševalna okoliščina pri izreku kazni. Kazen je bila izrečena v
skladu s I. odstavkom, poglavjem F, točka 3 Splošnih navodil NZS - disciplinske politike organov tekmovanj NZS.
Ker se sodniki niso udeležili disciplinske obravnave iz poročila pa razlog prekinitve tekme v 57. minuti ni dovolj pojasnjen, bo o tem odločeno s posebnim
sklepom. V tej povezavi se poziva glavnega sodnika Hrvacki Jure, da v roku treh dni pojasni razlog prekinitve tekme.
KAZEN POTEČE:
MNENJE MDNS:
MNENJE IO MNZM:

30. 11. 2017
negativno
pozitivno

MNENJE DS

Izpolnjeni so pogoji za omilitev kazni.
V zvezi vloge Daniela Grabovca za izredno omilitev kazni menim, da so izpolnjeni pogoji za izredno omilitev kazni, ki so predpisani v 44. členu
Disciplinskega pravilnika MNZ Maribor. Po določbah 44. člena mora preteči polovica izrečene kazni, da lahko kaznovani poda vlogo za izredno omilitev
kazni, kar je v primeru kaznovanega poteklo oziroma je prestal skoraj že tri četrtine kazni, saj je bila kazen izrečena za čas od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2017.

Iz vloge izhaja, da se kaznovani zaveda teže svojega dejanja, da mu je iskreno žal, da je dejanje storil v afektu in da ga ne bi nikoli več ponovil. Prav tko iz
vloge izhaja, da je letu 2016 doživel še družinsko tragedijo v kateri je izgubil štiri člane družine, med drugimi tudi mater in mu je nogomet upanje,
tolažba in uteha v najtežjih trenutkih. Zaradi tega je tudi ves čas aktiven, se udeležuje različnih nogometnih prireditev in turnirjev ter iskreno prosi za
omilitev kazni, ki ga je dodobra spremenila in vplivala na to, da je ugotovil kaj so prave vrednote v življenju in kako se je potrebno obnašati.
Prva tako je disciplinski sodnik z igralcem opravil disciplinski pogovor v katerem je ugotovil, da se resnično zaveda opisanega in prosi za omilitev, ker mu
nogomet v teh resnično težkih trenutkih življenja pomeni upanje, tolažbo in vez z družbo, ki mu je ostala po dogodkih v letu 2016.
Na podlagi opisanega je mnenja, da se vlogi igralca ugodi, da se mu kazen omili in preostanek kazni odloži pod pogojen, da v tem času ne bo storil
podobnega ali hujšega prekrška.

Babenko Andrej NK Tehnotim Pesnica
OBRAZLOŽITE Igralec je v prošnji priznal, da je bil že pred tekmo nervozen in ta se je prenesla na igrišče. Trdi da sodnika ni udaril, zato je bil po izrečeni kazni razočaran nad
V VLOGE:
klubom, da ni vložil uradne pritožbe. Danes je mnenja, da je kazen upravičena, čeprav sodnika ni udaril. Prizna, da je bilo njegovo obnašanje dopustno in se strinja,
da je potrebno kakršne koli napade na sodnike, strogo kaznovati. Prav tako je prepričan, da je kazen pri njemu dosegla namen, zato prosi za izredno omilitev kazni,
saj želi znova igrati najlepšo igro na svetu, to je nogomet in bo igral v duhu Fair playa in spoštoval sodelujoče.

KAZNOVAN:
TEKMA:
DATUM
TEKME:
KAZEN:
DATUM
KAZNOVANJA
RAZLOG:
SKLEP DS

II igralec Babenko Andrej, 28. 11. 1989
Štajerska liga MNZM
6. 9. 2014

KAZEN
POTEČE:
MNENJE
MDNS:
MNENJE IO
MNZM:
MNENJE DS

6. 9. 2019

5 let
11. 9. 2014
Izključenega igralca Babenko Andrej, Tehnotim Pesnica, se zaradi ponovljenega prekrška (brezobzirna igra in spotikanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi
in
zaradi nasilnega udarca in vlečenja za dres glavnega sodnika ter žalitev in groženj sodnikoma (V 71. minuti je po izključitvi pristopil do glavnega sodnika in ga z glavo
udaril v glavo oziroma predel nosu. Udarec je izvedel silovito, proti obrazu sodnika, ki se je z gibanjem nazaj umikal silovi temu udarcu, tako da niso nastale hujše
posledice. Kljub temu pa je Babenko sodnika zadel v nos. Ob tem ga je še vlekel za dres, vendar se mu je sodnik izmaknil. Po tem je nadaljeval z verbalnimi žalitvami
in grožnjami, da bo s sodniki obračunal po končani tekmi. V pomoč glavnemu sodniku je pristopil tudi pomočnik sodnika, katere ga je Babenko prav tako verbalno
žalil in mu grozil z obračunom po končani tekmi. Zaradi intenzitete kršitve so ga umirili in napotili z igrišča šele soigralc i.), kar je prav tako prekršek po 18. členu DP,
se v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za obdobje pet (5) let.
Na podlagi 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepoved nastopanja na vseh tekmah za obdobje pet (5) let, t.j. do 6. 9. 2019.
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata, igralec pa zagovora ni podal. Najstrožja kazen je bila izre čena kot specialna in generalna prevencija,
saj takšnega napada na sodnika ni možno kaznovati mileje in zanj ne more biti opravičila. Fizično obračunavanje s sodniki je nedopustno in mora biti izkoreninjeno z
vsemi pravnimi sredstvi, posebej pomembno pa je, da se takšnim osebam prepreči možnost ponovitve dejanja za najdaljši možni č as.

negativno
negativno
V času sklica Skupščine bodo sicer izpolnjeni formalni pogoji za omilitev kazni. V zvezi vloge Babenko Andreja za izredno omilitev kazni meni, da pa niso izpolnjeni vsi
drugi pogoji za izredno omilitev kazni, čeprav je bila vloga podana prej kot je bila polovica pretečene kazni.

Prav tako gre za vlogo za izredno omilitev najvišje kazni, ki je bila izrečena z namenom, da se za najdaljši možni čas prepreči ponovitev dejanja, zaradi česar mora
preteči bistveno več kot polovica izrečene kazni.
Prav tako pa iz vloge ne izhaja dovolj okoliščin, ki bi narekovale znižanje kazni oziroma pogojni odlog.
Na podlagi opisanega je mnenja, da se vlogi igralca ne ugodi, da se mu kazen ne omili ali pogojno odloži.

Divjak Peter NK Hoče

OBRAZLOŽITEV
VLOGE:

Igralec prosi Skupščino za izredno omilitev kazni, čeprav še ni potekla polovica le-te, ker je Skupščina MNZM v letošnjem letu v
mesecu marcu, polovica njegove kazni pa poteče čez mesec in pol in sicer 2. 5. 2017, vas naprošam za obravnavo prošnje in omilitev
kazni po omenjenem datumu. Do sedaj je kazen redno upošteval in se ni nahajal na uradnih tekmah.

KAZNOVAN:
TEKMA:
DATUM TEKME:
KAZEN:
DATUM
KAZNOVANJA
RAZLOG: SKLEP DS

ig igralec Divjak Peter, 28. 3. 1979
2. Članska liga MNZM
2. 11. 2014
5 let, do 2. 11. 2019
1. 12. 2014
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka, v povezavi s sklepom navedenim pod zvezo, se izključenega igralca Divjak Peter,
Kipertrans Hoče, zaradi ponovljenega prekrška (dvakrat ugovarjanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi
in
zaradi prekrška fizičnega napada – udarjanja glavnega sodnika (Izključeni igralec je v 72. minuti, po izključitvi, z roko, namerno v viši
vratu udaril sodnika. V tej povezavi je bil izvedena disciplinska obravnava na kateri so povabljeni pojasnili, da je izključeni igralec po
tem, ko je menil, da je bil nad njim storjen prekršek za kazenski strel vstal in se napotili proti glavnemu sodniku, ki je bil od njega
oddaljen okoli 15 m. Glavni sodnik mu je pri tem pokazal drugi opomin, kar je pomenilo izključitev. Divjak je med gibanjem porti
sodniku protestiral zakaj sodnik ni dosodil kazenskega strela in izražal nezadovoljstvo s sodniško odločitvijo, ki jo je podkrepil z
grožnjo po maščevanju glavnemu sodniku. Ko je prišel do sodnika ga je z roko nasilno – namerno udaril v višini vratu. Zaradi tega je
na kraj priteklo več igralcev, ki so različno reagirali na prekršek in se zaradi tega med seboj konfrontirali.
Ob njega sta v nadaljevanju stopila tudi pomočnika sodnika, ki sta ga zaščitila pred morebitnim nadaljevanjem fizičnega
obračunavanja, saj je bilo na kraju prekrška vzdušje zelo napeto. Po tem so sodniki zapustili igrišče ob navzočnosti igralcev in drugih
uradnih oseb.), po 18. čl. v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za čas pet (5) let.
V skladu s 5. čl. DP se Divjak Petru izreče enotna kazen prepoved nastopanja za čas pet (5) let, t.j. do 2. 11. 2019.
Na disciplinski obravnavi, ki so se je udeležili sodniki in kaznovani so bila ugotovljena – izpovedana in predstavljena zgoraj opisana
dejstva ter nedvoumno ugotovljene okoliščine prekrška. Za odločanje o višini kazni so bila upoštevana Splošna navodila NZS –
disciplinska politika organov vodenja lig NZS, ki v I. poglavju, odstavku F, točki 1 za fizični napad na sodnika predvideva najstrožjo
kazen. Disciplinski organi lig NZS so to politiko oziroma pravila dolžni upoštevati. Najstrožja kazen je bila izrečena kot specialna in
generalna prevencija, saj fizičnega napada na sodnika ni možno kaznovati mileje. Fizično obračunavanje s sodniki je nedopustno in
mora biti izkoreninjeno z vsemi pravnimi sredstvi, posebej pomembno pa je, da se takšnim osebam prepreči možnost ponovitve
dejanja za najdaljši možni čas.

KAZEN POTEČE:
MNENJE MDNS:
MNENJE IO MNZM:
MNENJE DS

2. 11. 2019
negativno
negativno
Niso izpolnjeni pogoji za omilitev kazni. Igralcu je bila izrečena najvišja možna kazen in mora za pogojni odlog preteči bistveno več
kot polovica kazni, ki se ji približuje. Pa tudi drugih resnih razlogov in okoliščin ni nvedenih, da bi bila kazen zmanjšana

OBRAZLOŽITEV VLOGE:

KAZNOVAN:
TEKMA:
DATUM TEKME:
KAZEN:
DATUM KAZNOVANJA
RAZLOG: SKLEP DS

NK Akumulator

Klub prizna, da je igralec naredil veliko neumnost, saj je pljunil in brcnil sodnika. Sam je dejanje takoj obžaloval in ga obžaluje
še danes. Vsi, ki igralca poznajo vedno, daje omenjeni miren in dober človek in seveda zelo dober nogometaš. V klubi so
prepričani, da se kaj takšnega ne more več zgoditi in da je pri omenjenem dogodku šlo za popolni black out. Igralec do
omenjenega dogodka ni bil nikoli kaznoval. Ta dogodek je močno spremenil tok njegovega življenj, zato klub prosi, da se
igralcu zniža kazen. Igralec je naredil izpit za trenerja in ima C licenco, ki mu omogoča, da vodi brezplačne treninge za U-7.
II igralec Praprotnik Klemen, roj. 31. 3. 1981
2. Članska liga MNZM
17. 5. 2014
5 let
21. 5. 2014
Izključenega igralca Praprotnik Klemen, NK Akumulator se zaradi ponovljenega prekrška (ugovarjanja in izgubljanja igralnega
časa), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi
in
zaradi nasilnega vedenja in udarjanja sodnika (Praprotnik je v 6. minuti, ko mu je sodnik pokazal rumeni karton – kot
opozorilo za ugovarjanje, pristopil neposredno do sodnika in mu stopil na nogo. To je sodnik ocenil kot nenamerno dejanje in
igralca za to ni kaznoval. V 23. minuti je Praprotnik po pisku sodnika žogo brcnil daleč vstran, zaradi česar mu je sodnik
pokazal drugi rumeni karton – kot opozorilo za izgubljanje igralnega časa in ga posledično izključil z redečim kartonom.
V tem trenutku je Praprotnik sodnika prijel za roko, ga močno sunil v prsi, z nogo zelo močno brcnil v zgornji del stegna in z
roko – stisnjeno pestjo še dvakrat zamahnil - udaril proti sodnikovi glavi, čemur se je sodnik umaknil. Zaradi napada na
sodnika so ga prijeli soigralci in ga odvlekli od sodnika. Med tem pa je še pljunil proti sodniku, vendar ga ni zadel. Na tej
podlagi je sodnik tekmo prekinil.), kar je prekršek po 18. čl. DP, se v skladu z 8. in 9. čl. DP izreče kazen pet (5) let prepovedi
nastopanja na vseh tekmah.
Na podlagi 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepoved nastopanja na vseh tekmah za obdobje pet (5) let, t.j. do 17. 5. 2019.

KAZEN POTEČE:
MNENJE MDNS:
MNENJE IO MNZM:
MNENJE DS

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata, igralec pa zagovora ni podal. Najstrožja kazen je bila izrečena
kot specialna in generalna prevencija, saj takšnega napada na sodnika ni možno kaznovati mileje in zanj ne more biti
opravičila. Fizično obračunavanje s sodniki je nedopustno in mora biti izkoreninjeno z vsemi pravnimi sredstvi, posebej
pomembno pa je, da se takšnim osebam prepreči možnost ponovitve dejanja za najdaljši možni čas
17. 5. 2019
negativno
negativno
Izpolnjeni so sicer formalni pogoji za izredno omilitev kazni.
Prav tako gre za vlogo za izredno omilitev najvišje kazni, ki je bila izrečena z namenom, da se za najdaljši možni čas prepreči
ponovitev dejanja, zaradi česar mora preteči bistveno več kot polovica izrečene kazni.
Prav tako pa iz vloge ne izhaja dovolj okoliščin, ki bi narekovale znižanje kazni oziroma pogojni odlog.
Na podlagi opisanega je mnenja, da se vlogi igralca ne ugodi, da se mu kazen ne omili ali pogojno odloži.

7. Podelitev priznanj

Maribor, 15.03.2017

Borut Jarc
Častni član MNZ Maribor:
• aktiven v nogometu že 49 let, kot igralec NK
Maribor, NK Železničar ter kot trener v večjih
klubih 1. SNL, selektor mlajših kategorij pri
NZS, podpredsednik MNZ Maribor,
podpredsednik ZNT Slovenije in bivši
predsednik ZNT Maribor.

NK Pohorje
Plaketo MNZ Maribor prejme:
• v letu 2016 je klub slavil 60 – letnico
delovanja. V tem obdobju je klub dal ogromen
prispevek na področju množičnega in
kvalitetnega nogometa ter prispeval k
posodobitvi infrastrukture na športnih
objektih.

ŠD Brezje pri Mariboru
Plaketo MNZ Maribor prejme:
• za razvoj množičnosti in kvalitetnega športa
ter večkratno osvojitev državnega prvenstva in
uspešen nastop v okviru evropskega prvenstva
v FUTSALU.

Bogdan Šuput
Plaketo MNZ Maribor prejme:
• za pomemben prispevek pri razvoju nogometa
in za dolgoletno delo pri vodenju FUTSAL-a na
področju MNZ Maribor in NZS ter za
organizacijsko delo v organih MNZ Maribor in
NZS.

Iztok Strelec
Plaketo MNZ Maribor prejme:
• za pomemben prispevek pri razvoju nogometa
in za dolgoletno organizacijsko delo v organih
klubov, MNZ Maribor in NZS. Sedaj je
predsednik Registracijske komisije NZS in
vodja tekmovanj MNZ Maribor.

Uroš Kelbič
Plaketo MNZ Maribor prejme:
• za pomemben prispevek pri razvoju
nogometa, kot dolgoletni igralec in sedaj
predsednik NK Malečnik, veliko je prispeval
tudi za obnovo in izgradnjo nogometnih igrišč.

Egon Repnik
Plaketo MNZ Maribor prejme:
• za dolgoletno delo in prispevek pri razvoju
nogometa. Že vrsto let je aktiven v NK
Dobrovce in organih MNZ Maribor. Njegov
velik prispevek je pri izgradnji klubskega
objekta.

Boris Toplak
Plaketo MNZ Maribor prejme:
• za dolgoletno delo in prispevek pri razvoju
nogometa. Je dolgoletni igralec, organizacijski
delavec ter trener, nogometni sodnik in
aktiven v organih MNZ Maribor.

Zvonko Breber
za pomemben prispevek pri razvoju nogometa:
• za pomemben razvoj nogometa, predvsem kot
dolgoletni igralec in strokovni delavec (trener)
ter aktiven kot organizacijski delavec v MNZ
Maribor, predvsem v ZNT Maribor.

Marin Bloudek
za pomemben prispevek pri razvoju nogometa:
• za pomemben razvoj nogometa, predvsem kot
dolgoletni igralec in strokovni delavec (trener)
ter aktiven kot organizacijski delavec v MNZ
Maribor, predvsem v ZNT Maribor.

Mitja Korošec
Priznanje MNZ Maribor za uspešno delo v
razvoju nogometa s poudarkom za delo z
mladimi in za organizacijsko delo, prejme:
• predsednik NK MB Tabor

Martin Potočnik
Priznanje MNZ Maribor za uspešno delo v
razvoju nogometa s poudarkom za delo z
mladimi in za organizacijsko delo, prejme:
• predsednik DNŠ Prevalje

Rajmund Praznik
Priznanje MNZ Maribor za uspešno delo v
razvoju nogometa s poudarkom za delo z
mladimi in za organizacijsko delo, prejme:
• predsednik KNK Fužinar

Mihael Čonč
Priznanje MNZ Maribor za uspešno delo v
razvoju nogometa s poudarkom za delo z
mladimi in za organizacijsko delo, prejme:
• predsednik KVN ŽNK Maribor

Viljem Novak
Priznanje MNZ Maribor za uspešno delo v
razvoju nogometa s poudarkom za delo z
mladimi in za organizacijsko delo, prejme:
• predsednik NK Akumulator

Bojan Kitel
Priznanje MNZ Maribor za uspešno delo v
razvoju nogometa s poudarkom za delo z
mladimi in za organizacijsko delo, prejme:
• disciplinski sodnik MNZ Maribor

Danijel Lorbek
Priznanje MNZ Maribor za uspešno delo v
razvoju nogometa s poudarkom za delo z
mladimi in za organizacijsko delo, prejme:
• predsednik Komisije za predpise MNZ Maribor

Ivica Ličen
Priznanje MNZ Maribor za uspešno delo v
razvoju nogometa s poudarkom za delo z
mladimi in za organizacijsko delo, prejme:
• vodenje računovodstva pri MNZ Maribor

Vinko Gajser
Priznanje MNZ Maribor za uspešno delo v
razvoju nogometa s poudarkom za delo z
mladimi in za organizacijsko delo, prejme:
• predsednik ŠD Brezje pri Mariboru

Danilo Burnač
Priznanje MNZ Maribor za uspešno delo v
razvoju nogometa s poudarkom za delo z
mladimi in za organizacijsko delo, prejme:
• direktor ŠD Brezje pri Mariboru

8. Finančni načrt za leto 2017

Maribor, 15.03.2017

VOLITVE za 2017 - 2021

Maribor, 15.03.2017

9. Predstavitev postopka volitev novih
članov organov MNZ Maribor in
predstavitev kandidatov za
predsednika in podpredsednike

Maribor, 15.03.2017

10. Volitve članov organov MNZ
Maribor

Maribor, 19.04.2016

11. Objava rezultatov

Maribor, 15.03.2017

