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ZAPISNIK 3. REDNE SEJE IO MNZM 

 
 
ki je bila v četrtek, 1. junija 2017, ob 18.30 v sejni sobi atletskega stadiona Poljane, 
Engelsova ulica 6 v Mariboru. 

 
Prisotni: Dejan Germič, Mitja Korošec, Anton Kramberger, Aleš Tihec, Boštjan 

Damiš, dr. Dušan Jovanovič, Primož Fajmut, Uroš Kelbič, Bogdan Šuput 
(KMN), Silvo Borošak (MDNS), Boštjan Kamenšek (ZNTM) in Simona 
Pezdirc 

 
Odsotna: Marko Ozim in Robert Črnčec. 

 
 
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 2. redne seje IO MNZM z 8. 5. 2017 

3. Poročilo s seje IO NZS s 16. 5. 2017 

4. Imenovanje Vodje nogometa za vse MNZM od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 

5. Organi in komisije MNZM 2017 – 2021  

6. Športna in ostala oprema za potrebe MNZM in njenih članov 

7. Obravnava vsebine predlaganih Tekmovalnih propozicij MNZ Maribor 

8. Razno 

 

Od 13. članov IO je bilo ob 18.30 prisotnih 8 članov, kar pomeni, da je seja sklepčna. 

 

K točki 1 
 
SKLEP št. 1: IO potrdi  dnevni red 3. seje IO MNZM. 
 

K točki 2 
 
Pri obravnavi točke 2  je na sejo prišel Primož Fajmut, tako je od tega trenutka naprej bilo 
od 13. članov IO na seji prisotnih 9 članov.  
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SKLEP št. 2:   IO potrdi zapisnik 2. redne seje IO MNZM z 8. 5. 2017. 
 

K točki 3 

Predsednik, Dejan Germič, je poročal, da se je Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije    
16. 5. 2017 sestal na svoji četrti seji v mandatu 2016-2020. Skladno s predlaganim dnevnim 
redom so člani izvršnega odbora potrdili novega generalnega sekretarja Marka Vavpetiča.  

Spremembe je IO sprejel tudi pri Pravilniku o registraciji in statusu igralcev, tako se je  
omejila posoja igralcev, in sicer lahko posamezni klub posodi drugemu klubu znotraj istega 
ranga tekmovanja največ dva (2) igralca, prav tako pa se je odpravilo plačilo nadomestila v 
primerih, ko igralec po zaključku igranja 1. SML ne podpiše pogodbe z dosedanjim klubom 
oziroma se z njim ne dogovori o posoji.  

Sprejeli so tudi spremembe in dopolnitve odločb NZS k pravilom nogometne igre, 
upoštevajoč spremembe pravil, ki jih je sprejel Odbor mednarodne nogometne zveze 
(IFAB). 

Prav tako so obravnavali in sprejeli dopolnitve k Pravilniku Zveze nogometnih trenerjev 
Slovenije o podeljevanju licenc in strokovnih seminarjih. Poglavitna novost v pravilniku je, 
da tuji trenerji, ki ne prihajajo iz držav EU, lahko trenirajo in vodijo članske ekipe v 1. SNL 
le, če imajo PRO licenco in so na uradnih tekmovanjih v tujini najmanj 100 krat vodili 
člansko ekipo najvišjega ranga tekmovanja ali so bili najmanj 2 leti selektorji ene od uradno 
priznanih reprezentanc, ki imajo pravico nastopiti na EP.  

Članom IO NZS pa je bilo predstavljeno tudi delo komisije za ženski nogomet in komisije za 
mali nogomet. 

K točki 4 
 

Na začetku je predsednik, Dejan Germič, predstavil predlaganega kandidata Miha Čučka. 
Pove, da gre za profesorja športne vzgoje, ki ima trenersko PRO licenco, da je član UO 
ZNTM in je bil tudi kapetan amaterske reprezentance MNZM, trenutno pa deluje tudi v NK 
Lenart. 
 
Boštjan Damiš je predlagal, da se točka preloži na naslednjo sejo, saj se mu zdi prav, da se o 
zanimanju za ta položaj povpraša tudi med klubi, saj gre za plačano funkcijo. 
 
Predsednik, Dejan Germič, je pojasnil, da bodo v naslednjih dneh na Brdu organizirani tudi 
festivali nogometa, na katerih bi si želel, da je zraven že novi Vodja nogometa za vse, saj je 
to najenostavnejša priložnost, da se slednji spozna z vsemi predstavniki, ki na NZS delujejo 
na področju Nogometa za vse. Ker gre za program, ki ga je zadnjih pet (5) let vodil sam, 
predsednik izpostavi tudi, da se mu zdi zelo pomembno, da se vsaj za to polletno obdobje 
imenuje oseba, v katero je prepričan, da bo lahko z njo dobro sodeloval in bo s svojo 
osebnostjo, znanji ter ob primerni pomoči dobro vodila program naprej. 
 

Z osmimi (8) glasovi »ZA« in enim (1) »PROTI« je bil sprejet 
 

SKLEP št. 3:   IO imenuje Miha Čučka za Vodjo Nogometa za vse MNZM za obdobje od      
1. 7. 2017 do 31. 12. 2017. 
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K točki 5 

 
Pri obravnavi točke 5 je na sejo prišel Boštjan Kamenšek, tako je od tega trenutka naprej 
bilo od 13. članov IO na seji prisotnih 10 članov.  
 
Predsednik Komisije za mali nogomet, Bogdan Šuput, se ni strinjal z novo sestavo Komisije 
za mali nogomet, ki jo je predlagal Odbora za nujne zadeve MNZM, saj je trdil, da mu je 
podpredsednik Robert Črnčec po telefonu dejal, da za dosedanjo komisijo za mali nogomet 
ne veljajo predpisani roki in da lahko komisija predlaga novo sestavo komisije za mali 
nogomet po predpisanem roku oz. po obravnavi sestave komisije za mali nogomet NZS, ki 
bo 20. 6. 2017. Izpostavil je tudi, da je na prejšnji seji IO dejal, da bo komisija predlagala 
člane za komisijo MNZM šele, po imenovanju organov in komisij na NZS.  
 
Predsednik, Dejan Germič, in Aleš Tihec sta izpostavila, da razpisani roki veljajo za vse, ne 
samo za nekatere. Predsednik MNZM in podpredsednik, Mitja Korošec, sta obvestila 
prisotne, da podpredsednik Robert Črnčec, na seji Odbora za nujne zadeve, o prej 
omenjenem pogovoru s Šuputom glede zamika roka ni povedal ničesar. Predsednik je tudi 
povedal, da  na prejšnji seji ni bilo rečeno, da bo komisija za mali nogomet MNZM podala 
predloge po seji IO NZS, temveč, da se bodo sestali v naslednjih dneh in bodo podali svoje 
predloge.  
 
Bogdan Šuput je med drugim tudi povedal, da sam sicer več nima namena, da bi bil še 
naprej predsednik komisije za mali nogomet MNZM, da pa bi IO moral počakat in upoštevat 
predlog komisije ter da se mora IO MNZM zavedati, da ob potrditvi trenutno predlagane 
komisije prevzema vso odgovornost za delo Komisije za mali nogomet MNZM. Predsednik 
je povedal, da glede na odločitev Bogdana Šuputa, da več ne namerava kandidirat za 
predsednika Komisije za mali nogomet MNZM, še bolj ni razumel, v čem je potem težava, da 
trenutna komisija ni podala nobenega predloga.  
 
Ker je komisija zamudila rok oz. niti do seje Odbora za nujne zadeve MNZM ni predlagala 
nobene sestave komisije, je Odbor za nujne zadeve sestavil komisijo na osnovi pogovorov s 
posameznimi klubi in posamezniki, ki aktivno delujejo v futsalu ter z namenom, da je 
komisija tudi regijsko prisotna, saj se futsal igra tudi na Koroškem. Na osnovi tega je Odbor 
za nujne zadeve MNZM predlagal sestavo komisije, ki je bila članom IO poslana v torek,    
30. 5. 2017, po e-pošti. Na predlagano sestavo do današnje seje ni bilo pripomb.  
 
Bogdan Šuput je med obravnavo točke zapustil sejo, na sejo pa je za tem prišel Silvo 
Borošak (MDNS), tako je od tega trenutka naprej bilo od 13. članov IO na seji prisotnih 10 
članov.  
 
Z desetimi (10) glasovi »ZA« je bil sprejet 
 
SKLEP št. 4: Anulira se sklep št. 146 s 13. redne seje IO s 14. 7. 2014, da je koordinator 

dela Strokovne komisije MNZM predsednik Strokovne komisije ZNTM. 
 
S sedmimi (7) glasovi »ZA« in tremi (3) »VZDRŽANIMI« je bil sprejet: 
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S sedmimi (7) glasovi »ZA« in tremi (3) »VZDRŽANIMI« je bil sprejet 

SKLEP št. 5: V skladu s 27., 38. in 39. čl. Statuta MNZM je IO imenoval organe in komisije 
za mandatno obdobje 2017 – 2021, in sicer v naslednjih sestavah: 
 

ORGANI MNZM 
Vodja tekmovanja Domen Majcen 
Namestnik vodje tekmovanj Sekretar/ka MNZM (Simona Pezdirc)  
Vodja tekmovanj malega nogometa Denis Holc 
Registracijski komisar Sekretar/ka MNZM (Simona Pezdirc)  
Disciplinski sodnik Bojan Kitel 
Namestnik disciplinskega sodnika Boris Toplak 
Disciplinski tožilec Drago Lepej 
Namestnik disciplinskega tožilca Tadej Kert 
Disciplinski sodnik malega nogometa Boris Toplak 
   

KOMISIJA ZA PRITOŽBE 
Predsednik Vili Pavc 
Član Gregor Gostenčnik 
Član Robert Munda 
 

KOMISIJA ZA MALI NOGOMET 
Predsednik Dejan Kramberger 
Član Boštjan Murko 
Član Silvo Izak 
 

KOMISIJA ZA ŽENSKI NOGOMETA 
Predsednik Petra Mikeln 
Član Mihael Čonč 
Član Igerc Primož 
 

STROKOVNA KOMISIJA 
Predsednik Matjaž Železnik 
Član Damir Pekič 
Član Jani Ivan Sajko 
Član Robert Koren 
Član Boštjan Merc 
Član Jure Lesjak 
Član Vodja nogometa za vse 
 

KOMISIJA ZA OBJEKTE 
Predsednik Ivan Kmetec 
Član Robert Perko 
Član Jure Zalar 
Član Tadej Mežnar 
Član Dejan Kresnik 
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KOMISIJA ZA PREDISE 
Predsednik Danijel Lorbek 
Član Dr. Dušan Jovanovič 
Član Matjan Cojhter 
 
 

KOMISIJA ZA PRIZNANJA 
Predsednik Ervin Vidovič 
Član Damir Jurenec 
Član Franc Cerle 
Član Sekretar/ka MNZM (Simona Pezdirc) 
Član Predstavnik klubov malega nogometa 
 

KOMISIJA ZA MARKETING IN ODNOSE Z JAVNOSTMI 
Predsednik Dejan Toplak 
Član Deni Celinger 
Član Gregor Javšnik 
 

KOMISIJA ZA MEDNARODNE POVEZAVE 
Predsednik Sandro Bloudek 
Član Timotej Krajnc 
Član Ante Šimundža 
 

KOMISIJA ZA JAVNE RAZPISE 
Predsednik Darja Kline 
Član Boris Ozmec 
Član Sekretar/ka (Simona Pezdirc) 
 

KOMISIJA ZA VETERANSKI NOGOMET 

- Komisijo za veteranski nogomet sestavljajo predsednik (vodja tekmovanj MNZM) in 
zakoniti zastopniki ali s strani zakonitih zastopnikov pooblaščeni predstavniki klubov 
veteranske lige; 

- Sestava komisije za veteranski nogomet se konstituira za vsako tekmovalno leto 
skladno s sestavo veteranske lige. 

 
 
 

K točki 6 
 

Po daljši razpravi o nabavi športne opreme in videokamere, za potrebe MNZM je IO sprejel: 
 
SKLEP št. 6:   Predsednik MNZM pošlje članom IO seznam za nabavo športne in ostale 

opreme za potrebe MNZM. 
 
Na podlagi tega bodo člani IO poslali predloge športnih opremljevalcev, 
katerim bomo poslali povpraševanje po naših potrebah. Po prejetih 
ponudbah bo IO obravnaval in potrdil najprimernejšega ponudnika, s 
katerim se bo sklenil dogovor za mandat tega vodstva MNZM.  

 




