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ZAPISNIK 17. REDNE SEJE IO MNZM 
 

ki je bila v sredo, 12. februarja 2020, ob 18.30 v sejni sobi atletskega stadiona Poljane, Engelsova 

ulica 6 v Mariboru  

 

Prisotni: Dejan Germič, Mitja Korošec, Boštjan Kamenšek (ZNTM), Silvo Borošak (MDNS), 

Dušan Jovanovič, Aleš Tihec, Anton Kramberger, Jani Ivan Sajko in  Simona 

Pezdirc. 
 

Odsotni: Robert Črnčec, Marko Ozim, Boštjan Damiš, Primož Fajmut, Uroš Kelbič, Dejan 

Kramberger. 

 

Predsednik MNZ Maribor, Dejan Germič, je pozdravil vse prisotne in predlagal v sprejem 

posredovan dnevni red: 

1. Sprejem dnevnega reda in ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev zapisnika 16. redne seje IO MNZM s 3. 12. 2019 

3. Spremembe in dopolnitve Disciplinskega pravilnika MNZM 

4. Spletna stran MNZM 

5. Uradni znak MNZM 

6. Predlogi slogana MNZM 

7. Dan nogometa MNZ Maribor 2020 

8. Dan nogometa za otroke s posebnimi potrebami MNZ Maribor 2020 

9. Podpora ZNTM in MDNS Maribor pri usposabljanju njihovih članov 

10. Priprava dokumenta o načinu sofinanciranja nogometnih klubov znotraj MNZM  

11. Projekt Erasmus+ 

12. Poročilo s seje IO NZS s 30.1.2020 

13. Razno 

 

Od 13. članov IO je bilo na začetku seje prisotnih 7 članov, kar pomeni, da je seja sklepčna. 

 

K točki 1 
 

SKLEP št. 1: IO potrdi dnevni red 17. redne seje IO MNZM. 
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K točki 2 
 

SKLEP št. 2: IO potrdi zapisnik 16. redne seje IO MNZM s 3. 12. 2019. 

 

K točki 3 
 

SKLEP št. 3: IO potrdi predlog sprememb in dopolnitve Disciplinskega pravilnika MNZ 

Maribor. 
 

K točki 4 
 

Predsednik MNZ Maribor je obvestil prisotne, da predlaga izdelavo nove spletne strani, saj je le ta 

nepregledna in neuporabna za objavo novejših vsebin, ki jih smo začeli izvajat, kot so npr. video 

vsebine in članki. Obenem predlaga zamenjavo urejevalca naše spletne strani in uporabo nove 

domene, in sicer www.mnzmaribor.si. Ker se bo zadeva v precejšnji meri pokrila sponzorsko, bi 

preostali strošek za MNZ Maribor znašal 1.000,00 EUR. 
 

SKLEP št. 4: IO potrdi, da se podpiše pogodba z novim urejevalcem spletne strani, ki obenem 

izdela novo spletno stran na novi domeni www.mnzmaribor.si ter da se s TL 

2020/2021 začnejo vsebine objavljati preko nove spletne strani MNZ Maribor. 

 

K točki 5 
 

Predsednik predlaga IO, da se spremeni oblika žoge v našem uradnem znaku, saj je bila prvotna 

žoga pri tisku večjih formatov nejasne oblike. 
 

SKLEP št. 5: IO potrdi, da se v skladu z novim predlogom spremeni oblika žoge v uradnem 

znaku MNZ Maribor. 

  
K točki 6 

 

Predsednik prisotne seznani, da smo na objavljen razpis za slogan MNZM prejeli tri predloge. Vse 

tri predstavi članom in nato odpre razpravo. Po razpravi je bil sprejet: 
 

SKLEP št. 6: IO nobenega izmed treh predlogov ne izbere za slogan MNZ Maribor.  

 
 

K točki 7 
 

SKLEP št. 7: IO potrdi, da se Dan nogometa MNZ Maribor za kategoriji U7 in U9 izvede v 

soboto, 16. 5. 2020, v sklopu Športne pomladi na objektih Športnega parka Tabor, 

zato se na ta vikend ne delegirajo prvenstvene tekme v ligi U7 in U9. 
  

SKLEP št. 8: Vsakemu igralcu, ki bo sodeloval na dnevu nogometa v soboto, 16. 5. 2020, se 

podeli majica z nogometno tematiko. 

 

http://www.mnzmaribor.si/
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SKLEP št. 9: IO pooblasti predsednika MNZM, da v skladu s sklepom št. 8 te seje naroči za 

otroke športne majice iz materiala poliester, pri čemer znesek, skupaj s tiskom, 

ne sme preseči 5 EUR na posamezno majico. 

K točki 8 
 

SKLEP št. 10: IO potrdi, da MNZ Maribor v sodelovanju z  Medobčinskim društvom sožitje 

Maribor v mesecu septembru 2020 v Multisport Areni v Rogozi organizira Dan 

nogometa za otroke s posebnimi potrebami MNZ Maribor.  
 

 

K točki 9 
 

SKLEP št. 11:  Na podlagi 5. člena točke (d) in 6. člena točke (f) IO potrdi, da se ZNT Maribor v 

letu 2020 izplača 1.000,00 EUR za namen usposabljanja trenerjev.   
 

SKLEP št. 12:  Na podlagi 5. člena točke (d) in 6. člena točke (f) IO potrdi, da se MDNS Maribor 

v letu 2020 izplača 1.000,00 EUR za namen usposabljanja sodnikov.   
 

K točki 10 
 

Inštruktor Jani Ivan Sajko je članom IO predstavil predlog osnutka rangiranja klubov v MNZ 

Maribor. V predlogu so navedeni kriteriji, ki bi se po podrobni analizi zadnjih dveh sezon prilagodili 

in nato predstavili IO ter se dali na glasovanje za vpeljevanje rangiranja. Temeljna misel rangiranja 

je, da se klubom določi mesto v MNZ-ju in da v svojih zmožnostih svojo vlogo v nogometu korektno 

opravljajo. MNZ bi vse deležnike, ki bodo sodelovali ustrezno nagradil za opravljeno svojo vlogo.  

Po razpravi in predlogih je bil sprejet:  

SKLEP št. 13:  IO se je seznanil s trenutno vsebino koncepta načina sofinanciranja nogometnih 

klubov znotraj MNZM in poda soglasje, da se nadaljuje z izdelavo dokumenta v 

skladu s podanimi predlogi znotraj razprave.  
 

K točki 11 

 

Inštruktor Jani Ivan Sajko je članom IO predstavil projekt Erasmus+ in možnost sodelovanja MNZ 

Maribor pri evropskem projektu, kot partnerja. Gre za projekt s tematiko učenja angleškega jezika 

za otroke/igralce preko nogometa. Nosilec projekta bi bilo Poljaki, kot partnerji pa bi se k projektu 

priključili še Irci. Projekt bi zaživel v letu 2021 in za MNZ Maribor ne bi predstavljal finančne 

obremnitve, saj bi se aktivnosti financirale iz evropskih sredstev. Po razpravi je bil sprejet sklep: 

SKLEP št. 14:  IO potrdi, da MNZ Maribor pristopi kot partner k predstavljenemu projektu 

Erasmus+ ter kot kontaktni osebi za izpeljavo projekta s strani MNZ Maribor 

določi in pooblasti predsednika MNZ Maribor Dejana Germiča  in inštruktorja 

NZS Janija Ivana Sajka.  
 

K točki 12 
 

Predsednik MNZ Maribor predstavi vsebino obravnavanih tematik s seje IO NZS, ki je bila 30.1.2020. 

Ob tem izpostavi, da je na omenjeni seji predstavil problematiko, ki jo zaznava z nastopanjem v 
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tekmovanju Regions Cup, saj večina igralcev, zaradi zmanjšanja ekip v 3. SNL nima opravljenih 

zdravniških pregledov. Ob tem je izpostavil, da zagotovitev slednjih za MNZ predstavlja predvsem 

velik organizacijski zalogaj, zato bo MNZ Maribor na naslednji seji IO MNZM, v kolikor se bodo 

zdravniški pregledi zahtevali še enkrat odločala ali bo v tekmovanju Regions cup dejansko igrala. 

Po daljši razpravi je IO NZS sprejel sklep, da se zdravniški pregledi za igralce priporočajo ne bodo 

pa obvezni. 

 

K točki 13 

 

Člani IO so razpravljali glede problematik v zimskem prestopnem roku, s katerimi se klubi srečujejo 

v praksi in so predvsem posledica nesmislov med PRSI in Zakona o športu z veljavo od 24. 6. 2017. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.30. 
 

 

 

 

       Zapisala                                         Predsednik MNZM 

Simona Pezdirc                                             Dejan Germič 

 

 

 

 

 

 


