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ZAPISNIK  

 
13. redne seje IO MNZ Maribor, ki je bila 27 .9. 2011, ob 18. uri v prostorih Dvorane 
Tabor, Koresova ulica 7, v Mariboru. 
 
 
Prisotni: Rudi TURK, Matjan COJHTER, Milan MIKL, Slavko ČERNOGA,  

Samo DVORŠAK, Bogdan ŠUPUT, Bojan BAN, ml.  in Simona PEZDIRC. 
 
Odsotni:   Željko KLJAJIĆ, Borut JARC (ZNTM), Silvo BOROŠAK (MDNS), Bogdan TUŠEK, 
 Romana LESJAK. 
 
 
Predsednik MNZ Maribor, Rudi TURK, je pozdravil prisotne in predlagal v sprejem posredovani 
dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnikov 8. korespondenčne in 12. redne seje IO 
2. Vloga za članstvo NK Maribor Tabor 
3. Dopolnitev poročila vodje tekmovanj za TL 2010/2011 

 seznam delegatov v TL 2011/2012 
4. Grassroots problematika 

 imenovanje trenerjev za mladinske centre 
5. Kritje sodniških in delegatskih taks finalnih tekem za pokale MNZM 
6. Sprejem pravilnika za Futsal 
7. Pobude in vprašanja 

 
 

SKLEP št. 1:  IO soglasno sprejme predlagan spremenjen dnevni red 14. redne seje IO 
MNZ Maribor. 

 
 

K točki 1 
 

SKLEP št. 2:  IO sprejme zapisnika 8. korespondenčne in 13. redne seje IO MNZ Maribor, 
ki se dopolni v točki 7: opomba sekretarke, da namestnik vodje tekmovanj, 
g. TKALČIČ Silvo, neobjektivno delegira delegate. 

 
 

K točki 2 
 

Podpredsednik g. MIKL je seznanil člane IO, da je kot podžupan MO Maribor imel več sestankov 
s predsednikom NK Železničar, g. MARINCEM in z gospodom Mitjo KOROŠCEM, glede vodenja 
kluba, finančnega poslovanja in tekmovanj z nižjimi selekcijami. Kljub večkratnim srečanjem 
zadeve niso bile uspešno rešene. 
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Podpredsednik g. Milan MIKL je predlagal IO, da se obravnava vloge za članstvo NK Maribor 
Tabor preloži na naslednjo sejo, ker bo imel NK Železničar Maribor v mesecu novembru volilno 
skupščino, saj se dosedanjemu predsedniku izteče mandat. 
 
 
SKLEP št. 3:  IO bo vlogo za članstvo NK Maribor Tabor v MNZM obravnaval po skupščini NK 

Železničar.  
 
 

K točki 3 
 

SKLEP št. 4: S šestimi glasovi »ZA«in enim »VZDRŽANIM« se sprejme dopolnitev poročila   
vodje tekmovanj,  g. Jožeta KARMELA, za TL 2010/2011. 

 
  Poročilo je priloga originalu zapisnika. 
 
SKLEP št. 5:  Potrdijo se imenovani delegati za posamezne lige in novi delegati za lige MNZM: 

 g. Iztok STRELEC, 
 g. Damir JURENEC, 
 g. Darko HABUŠ, 
 ga. Darja SPEVAN. 

 
 

K točki 4 
 
Člani IO so menja, da se premalo dela v Grassroots programu in da smo na podlagi tega prejeli 
malo sredstev s strani NZS, saj smo po prejemkih šele na petem (5) mestu. 
 
Vodja Grassrootsa razloži, da dela sam in da nima vaditeljev. Vaditelji, ki so v letu 2009 s strani 
MNZM bili na izobraževanju na NZS, ne želijo brezplačno delati, njihovi zahtevki pa so bili 
neutemeljeno visoki. 
 
Vodja Grassroots opozori člane, da v tabeli za financiranje Grassroots za leto 2010 nista zajeti 
zimska šola nogometa v Malem Lošinju in letni Kamp Slovenske gorice.  
 
Prav tako ni zajeto povečanje števila registriranih veteranskih igralcev, saj smo v TL  
2010/2011začeli s tekmovanjem veteranske lige, vse igralce te lige pa smo interno registrirali in 
tako se nam je povečalo število registriranih igralcev, poleg velikega nogometa, še za 281 
veteranskih igralcev.  
 
Izvedeno je bilo tekmovanje za pridobitev značke nogometaša – 29 udeležencev. 
 
Spiske registriranih igralcev smo sproti pošiljali na NZS. Vodja Grassrootsa seznani člane, da je 
telefonsko o  tem obvestil g. Rusa, vendar do danes popravkov ni bilo. 
 
Člane je zanimalo ali je vodja predlagal kakšnemu funkcionarju za delo v Grassrootsu. Njegov 
odgovor je bil pritrdilen  vendar, ko ga je le ta vprašal o plačilu, mu vodja o tem ni mogel podati 
informacije,  saj ni pooblaščen za te zadeve. 
 
Predlog je, da bi se ustanovili mladinski centri: 
 

- reprezentančni center v Limbušu, ki že deluje, 
- center klubov iz Slovenskih goric, 
- center na Dravskem polju, 
- center na Koroškem. 
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Več centrov bi omogočala pridobitev širšega kadra igralcev, vendar brez tekmovanja ni prave 
motivacije. 
 
Po daljši razpravi je predsednik MNZM g. Rudi TURK seznanil člane, da bo govoril s 
predsednikom ZNT Maribor g. Borutom JARCEM, da naj stroka predlaga trenerje – vaditelje, ki 
bi delali v mladinskih centrih. 
 
 

K točki 5 
 

 
SKLEP št. 6:  MNZM bo krila stroške sodniških in delegatskih taks za finale tekem pokala v 

okviru  MNZM. 
 
 

K točki 6 
 
SKLEP št. 7: Sprejme se Pravilnik za FUTSAL TL 2011/2012. 
 
 

K točki 7 
a) 
 
SKLEP št. 8: Podprejo se idejni predlogi novih projektov MNZ Maribor, ki ga je pripravila 

Evropsko razvojna agencija EVRA v sodelovanju z  Mariborskim Utripom: 
 

 Nabor idej za promocijo nogometa in priprava idejnih projektov 
 Izvedba sprejetih projektov ob sodelovanje s člani MNZ Maribor in 

drugimi sodelavci posameznih klubov 
 Skrb za promocijo (mediji) 
 Marketing  

 
MARIBORSKI NOGOMETNI UTRIP  

 
Predviden datum izvedbe: sobota, 11. ali 18. februar 2012 
enodnevni mednarodni turnir, na katerem sodeluje predvidoma 16 ekip U10 iz 
Slovenije, Hrvaške in Avstrije 
lokacija Dvorana Tabor, igra na odboj, igralcev: 6+1 
bogat srečelov, hladna malica in pijača za vse igralce in trenerje ekip 
participacije klubov ni  

 
V predlagani obliki je bil turnir že izveden (26. marec 2010). Po nam 
posredovanih informacijah so ga udeleženci obravnavali kot enega najbolje 
organiziranih turnirjev pri nas. 
 
Možen je tudi drugačen naslov velikega turnirja, na željo v naziv vključimo MNZ 
Maribor. Možna je izvedba večdnevnega turnirja, po potrebi vključimo še druge 
starostne razrede. Pri mednarodni udeležbi, v kolikor ciljamo nanjo, je potrebno 
zagotoviti nočitev za oddaljene ekipe (dijaški, študentski domovi).  

 

ZIMSKA LIGA: U8, U10 in U12 
 

 Predviden čas izvedbe: december 2011, januar 2012, februar 2012, 
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 sodelujejo lahko ekipe iz celotnega območja MNZ Maribor v vsaki 
starostni skupini (priporočamo U8, U10, U12 oz. želje prilagodimo 
interesu in potrebam MNZ Maribor), 

 tekme ob sobotah ali nedeljah, ena ekipa igra v enem tekmovalnem dnevu 
vsaj tri tekme, kar pomeni, da ima tekmovalni dan enkrat do dvakrat 
mesečno, odvisno od števila prijavljenih ekip, 

 zimsko ligo bi želeli izvesti v kateri od dvoran s tribunami (Dvorana 
Lukna, Dvorana Tabor, Srednja lesarska šola…), 

 zimska liga naj bi bila tradicionalna, na ustreznem kvalitetnem nivoju, z 
ustrezno motivacijo, 

 participacija sodelujočih klubov bi bila minimalna oz. je ne bi bilo. 
 

DAN MNZ Maribor 
 
Morebiti izkoristimo 50. obletnico Stadiona Ljudski vrt: 
12. JULIJ 1952 – 12. JULIJ 2012 -   OTVORITEV LJUDSKEGA VRTA  
 
Dan promocije nogometa in dan vključitve najrazličnejših skupin z bogato 
vsebino, namenjeno vsem, poudarek je na družinskem obisku dogodka. 

 
 

Različne »revijalne« nogometne tekme:  
 

 mini turnir ženskih ekip  
 mini turnir ekip varstveno delovnih centrov 
 tekma med ekipama levega in desnega brega Drave (rekreativci)  
 tekma veteranov 
 tekma med mladimi igralci 
 tekma med otroci (naključni obiskovalci) 

 
Druge športne aktivnosti, povezane z nogometom: 

 
 streljanje enajstmetrovk 
 vodenje žoge med stožci na čas 
 žongliranje 
 streljanje na gol (merjenje hitrosti) 
 streljanje na gol (zadeti določeno točko) 

 
 

Spremljevalno dogajanje: 
 

 razstava starih dresov, žog, pokalov, medalj… (predstavitev nogometa 
skozi zgodovino) – materiale pridobiti od nekdanjih igralcev in jih 
razstaviti ob igrišču, nato zbirko razstaviti v muzeju 

 delavnice izdelovanja žoge, delavnice izdelovanja pokalov, delavnica 
šivanja dresov,... 

 nogomet na hoduljah – predstavitev 
 razstava likovnih izdelkov, ki jih že pred dogodkom ustvarjajo otroci pri 

likovni vzgoji na temo nogometne žoge ali nogometa 
 zdrava prehrana, prehrana športnikov 
 promocija in predstavitev klubov MNZ Maribor (denimo možnost vpisa v 

nogometno šolo) 
 skrb za kondicijo, vaje za vso družino 
 intenzivne vaje za aktivne športnike 
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NOGOMETNI TABOR MED KROMPIRJEVIMI in/ali POLETNIMI 
POČITNICAMI 
 
 5 dnevni tabor za različne skupine: začetni, nadaljevalni, tri do štiri 

starostne skupine 
 možna lokacija: Mariborsko Pohorje, Arena pod Pohorjem, Ruše 
 s pomočjo marketinške akcije pridobiti ugodnejše nočitvene zmogljivosti 
 vključiti trenerje, medicinsko osebje, drugo strokovno osebje 
 cilj: promocija mesta in MNZ Maribor 
 prednosti: v tem času – krompirjeve počitnice, ni tovrstnega nogometnega 

tabora 
 v kolikor obstaja interes in možnosti, lahko po vzgledu Nogometne šole 

Ljubljana (Bohinj) poskrbimo še za poletni nogometni tabor, ki bi ga mesto 
nogometa za svojo promocijo skoraj nujno potrebovalo 

 
 

MARIBORSKI ŠNL – šolska nogometna liga po vzoru ŠKL 
 

 osnovne šole v Mariboru in okolici, ki bi želele sodelovati, formirajo 
ekipo (prva ali druga triada 

 ekipe se nato medsebojno pomerijo v ŠNL-ju  
 cilj: promocija med tistimi, ki še niso vključeni v nogometne šole 
 morda se osredotočimo na določene skupine (vzporedno morebiti 

dekliška ŠNL liga) 
 
MINI NOGOMET 
 

 promocija po vrtcih – predvsem okoliških 
 pripravi se mini nogometno igrišče s prilagojenimi velikostmi 

oblazinjenih golov, mini bande, manjša žoga 
 

PROMOCIJSKI MATERIAL IN DRUGO GRADIVO (DVD-ji, KNJIŽICE) 
  

 psiho treningi za otroke – obnašanje na igrišču, kako ostati trden, 
kako reagirati v neki situaciji 

 obnašanje navijačev – staršev - na tribunah 
 fair play 
 vaje za nogometaše doma – odbijanje z nogo, glavo, obračanje, delo z 

žogo,.. 
 dvd-ji za trenerje – kaj je poleg nogometnega znanja otroke na 

treningih še potrebno naučiti  
 TV oddaja na ključ – šola obnašanja za mlade nogometaše, treningi, 

vse, kar sodi, da lahko nekdo postane kvaliteten in psihično močan 
igralec, kako to počnemo doma, kako to počno v klubih v tujini... 

 
 
b)  Igralec PINTARIČ  Dejan, K Pohorje, je naslovil na disciplinskega sodnika MNZM    

      prošnjo za izredno omilitev kazni. Disciplinski sodnik je zadevo predal IO. 
 

 

SKLEP št. 9:   IO ugotavlja, da po Statutu MNZM za to ni pristojen, ampak samo Skupščina 
MNZM ali NZS.  
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c)  Predsednik MNZM je predstavil osnutek vabila za zimsko ligo, ki ga je pripravil  
 Športni center Marinko Galić. 
 
 
SKLEP št. 10:  MNZM bo v sodelovanju z Mariborskim Utripom organizirala zimsko ligo za 
  U-12, U-10 in U-8, zato se vabilo ŠC M. Galića ne bo objavilo na spletni  
  strani MNZM. 
 
 
d)  Podpredsednik g. Milan MIKL je mnenja, da so izjave sekretarke neutemeljene, saj po 

 njegovem mnenju  g. Silvo TKALČIČ korektno delegira delegate. Prav tako je mnenja, da 
sekretarka nima pravice komentirati delo posameznih funkcionarjev in da je bil g. Tkalčič 
po krivici izpostavljen na delegatskem seminarju v mesecu avgustu 2011.  

 
 

Sekretarki ga. Simoni PEZDIRC ni bila dana možnost poročanja, glede dogodkov na 
delegatskem seminarju. 

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21. uri. 
 
 
 
 
Maribor, 27. 9. 2011 
 
 
 
 
 
 
Zapisala:        Predsednik 
Simona PEZDIRC, l.r.       Rudi TURK, l.r. 


