MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA MARIBOR
Engelsova ulica 6 / SI-2000 Maribor
TRR: SI56 6100 0000 8794 367 / DŠ: 54656567 / MŠ: 5011043000
T: 031 782 191 / E: info@mnzmaribor.si / I: www.mnzmaribor.si

ZAPISNIK 1. REDNE SEJE IO MNZM
ki je bila v ponedeljek, 29. marca 2021, ob 18.00 v sejni sobi NK Dobrovce, Vrtna ulica 13 v Dobrovcah.

Prisotni:

Dejan Germič, Mitja Korošec, Robert Meznarič, Boštjan Damiš, Marko Ozim, Boštjan
Kamenšek (ZNTM), Dejan Kramberger, Dušan Jovanovič in Simona Pezdirc.
Preko ZOOM-a so sodelovali: Uroš Kelbič, Robert Črnčec, Aleš Tihec, Dejan Ramšak in
Martin Potočnik.

Odsoten:

Silvo Borošak (MDNS).

Predsednik MNZ Maribor, Dejan Germič, je pozdravil vse prisotne, se zahvalil predsedniku NK Dobrovce
za gostitev in predlagal v sprejem posredovan dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 20. redne seje IO MNZM z 8. 3. 2021
3. Konstituiranje IO MNZ Maribor 2021 – 2025
4. Seznanitev IO o konstituiranju NO MNZ Maribor 2021 – 2025
5. Seznanitev IO o konstituiranju AS MNZ Maribor 2021 – 2025
6. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o IO MNZ Maribor
7. Razporeditev področij dela med podpredsednikoma MNZM
8. Nadomestni član MNZM v IO NZS
9. Sestava organov in komisij MNZM 2021 – 2025
10. Imenovanje pooblaščenih podpisnikov na TRR MNZM
11. Določitev višine finančnih sredstev s katerimi razpolaga predsednik MNZM brez soglasja IO MNZM
12. Višina potnih stroškov za člane IO, NO, AS in predstavnikov MNZM
13. Enotna podoba članov IO MNZM na dogodkih, kjer se predstavlja MNZM
14. Pomoč klubom v letu 2021 s strani MNZM (blaženje posledic COVID-19)
15. Podpora ZNTM in MDNS Maribor pri usposabljanju njihovih članov
16. Področje marketinga, trženja in razvoja produktov MNZM
17. Določitev višine povračila od višine sklenjenih in realiziranih pogodb (sponzorstva, donacije, ipd.)
18. Medijska pokritost 1. Članske lige MNZM in ostalih tekmovanj
19. Razpis volitev za predsednika in člane Nadzornega odbora NZS in Arbitražnega sveta NZS
20. Imenovanje štirih delegatov MNZM za Skupščino NZS
21. Razno
Od trinajst (13) članov IO je bilo prisotnih dvanajst (12) članov, kar pomeni, da je seja sklepčna.
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K točki 1
SKLEP št. 1:

IO soglasno potrdi dnevni red 1. redne seje IO MNZM.
K točki 2

SKLEP št. 2:

IO je soglasno potrdil zapisnik 20. redne seje IO MNZ Maribor z 8. 3. 2021.

K točki 3
SKLEP št. 3:

IO MNZM za mandatno obdobje 2021 – 2025 se konstituira v sestavi:
• Dejan Germič, predsednik MNZM;
• Robert Črnčec, podpredsednik MNZM;
• Mitja Korošec, podpredsednik MNZM;
• Uroš Kelbič, član IO MNZM;
• Dejan Ramšak, član IO MNZM;
• Boštjan Damiš, član IO MNZM;
• Dejan Kramberger, član IO MNZM;
• Martin Potočnik, član IO MNZM;
• Aleš Tihec, član IO MNZM;
• Robert Meznarič, član IO MNZM;
• Marko Ozim, član IO MNZM;
• Boštjan Kamenšek (predsednik ZNT Maribor), član IO MNZM;
• Silvo Borošak (predsednik MDNS Maribor), član IO MNZM.
Vsi člani IO MNZM so pripravljeni delati vestno, odgovorno in v skladu z veljavnimi
predpisi MNZM, NZS, Republike Slovenije, z zadolžitvami, ki jih nalaga Statut MNZM ter
v dobro nogometa in vseh članov MNZ Maribor.
K točki 4

IO se je seznanil s konstituiranjem NO MNZM v naslednji sestavi:
- dr. Dušan Jovanovič (predsednik)
- Primož Fajmut (član)
- Rok Huber (član)
K točki 5
IO se je seznanil s konstituiranjem AS MNZM v naslednji sestavi:
- Robert Kraner (predsednik)
- Janez Dimec (podpredsednik)
- Robert Leitinger (član)
- Silvo Tkalčič (član)
- Jože Vertovšek (član)
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K točki 6
SKLEP št. 4:

IO MNZM je v skladu s tretjo točko 28. člena Statuta MNZM sprejel usklajene spremembe
in dopolnitve Poslovnika o delu Izvršnega odbora MNZ Maribor.
K točki 7

SKLEP št. 5:

IO MNZM je v mandatnem obdobju 2021 – 2025 na predlog predsednika MNZM določil
naslednjo razdelitev področij dela med podpredsednikoma MNZM:
• Mitja Korošec je zadolžen za:
- finance in trženje,
- tekmovanja v slovenskih nogometnih ligah,
- sodelovanje s člani MNZM in NZS.
• Robert Črnčec je zadolžen za:
- sistemska in normativna vprašanja,
- mednarodne zadeve,
- mladinski nogomet.
K točki 8

SKLEP št. 6:

IO MNZM je potrdil Boštjana Damiša za nadomestnega člana MNZM v IO NZS.
K točki 9

SKLEP št. 7:

Dosedanjim organom in komisijam, ki jih določa 36., 37. in 38. člen Statuta MNZM, se
podaljša mandat, do vključno 30. 6. 2021, v naslednjih sestavah:
Vodja tekmovanj:
1. Domen Majcen (vodja tekmovanj)
2. sekretarka MNZM – Simona Pezdirc (namestnica)
Vodja tekmovanj malega nogometa
1. Denis Holc (vodja tekmovanj malega nogometa)
Registracijska komisarka
1. sekretarka MNZM – Simona Pezdirc
Disciplinski sodnik
1. Bojan Kitel (disciplinski sodnik)
2. Boris Toplak (namestnik)
Disciplinski sodnik za mali nogomet:
1. Boris Toplak (disciplinski sodnik za mali nogomet)
Komisija za pritožbe:
1. Vili Pavc (predsednik)
2. Gregor Gostenčnik (član)
3. Davor OZMEC (član)
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Komisija za mali nogomet:
1. Dejan Kramberger (predsednik)
2. Silvo Izak (član)
Komisija za ženski nogomet:
1. Petra Mikeln (predsednica)
2. Mihael Čonč (član)
3. Igerc Primož (član)
Strokovna komisija:
1. Matjaž Železnik (predsednik)
2. Damir Pekič (član)
3. Jani Ivan Sajko (član)
4. Goran Sentić (član)
5. Boštjan Merc (član)
6. Jure Lesjak (član)
7. Vodja nogometa za vse MNZM – Miha Čuček (član)
Komisija za objekte:
1. Ivan Kmetec (predsednik)
2. Jure Zalar (podpredsednik za Koroško)
3. Robert Perko (član)
4. Tadej Mežnar in Ul Bojan (člana MNDS Maribor)
5. Dejan Kresnik in Drago Koletnik (člana MDNS Maribor za Koroško)
Komisija za predpise:
1. Danijel Lorbek (predsednik)
2. dr. Dušan Jovanovič (član)
3. Matjan Cojhter (član)
Komisija za priznanja:
1. Ervin Vidovič (predsednik)
2. Damir Jurenec (član)
3. Franc Cerle (član)
4. Sekretarka MNZM – Simona Pezdirc (član)
5. Predstavnik klubov malega nogometa – Bojan Strgar (član)
SKLEP št. 8:

Vsem članom MNZM se najkasneje do konca aprila 2021 pošlje obrazce in obvestilo
glede možnosti predlaganja kandidatov za naslednje organe in komisije MNZM za
mandatno obdobje 2021 - 2025:
- Vodjo tekmovanj,
- Vodjo tekmovanj za futsal,
- Disciplinskega sodnika,
- Namestnika disciplinskega sodnika,
- Disciplinskega sodnika za futsal,
- Komisijo za pritožbe (predsednika in/ali člana),
- Komisijo za futsal (predsednika in/ali člana),
- Komisijo za ženski nogomet (predsednika in/ali člana),
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SKLEP št. 9:

Strokovno komisijo (predsednika in/ali člana),
Komisijo za objekte (predsednika in/ali člana),
Komisijo za predpise (predsednika in/ali člana),
Komisijo za priznanja (predsednika in/ali člana

IO MNZM je pooblastil Odbor za nujne zadeve MNZM, da po prejetih predlogih
kandidatov, za IO MNZM pripravi predlog sestave posameznih organov in komisij MNZM
za mandatno obdobje 2021 – 2025.
K točki 10

SKLEP št. 10: Pooblaščenci za razpolaganje s sredstvi na transakcijskem računu MNZM so Dejan
Germič (predsednik MNZM), Simona Pezdirc (sekretarka MNZM) in računovodski servis.
Predsednik najprej pregleda in odobri transakcijo, šele nato sekretarka ali po potrebi
računovodski servis izvede nakazilo.
K točki 11
SKLEP št. 11: Predsednik MNZM razpolaga s porabo finančnih sredstev do višine 2.000,00 EUR brez
soglasja IO MNZM, vendar je o vsaki takšni porabi sredstev, na prvi naslednji seji, dolžan
seznaniti IO MNZM.
K točki 12
SKLEP št. 12: Članom IO, NO in AS s koroške se za prisotnost na seji njihovega organa povrnejo potni
stroški v višini 0,25 EUR/km, razen če se seja izvede na koroškem. Razdalja se meri od
naslova prebivališča do naslova, kjer je potekala seja.
SKLEP št. 13: IO MNZM je potrdil višino povračila potnih stroškov za uradne poti predstavnikov MNZM
v višini 0,25 EUR/km.
K točki 13
SKLEP št. 14: IO MNZM je sprejel odločitev, da se za člane IO in NO MNZM nabavi enotna oprema, s
katero se bo zagotovila enotna podoba članov IO in NO MNZM na dogodkih, ki se jih bodo
člani IO in NO MNZM udeležili v imenu MNZM oz. na katerih bodo predstavljali MNZM.
SKLEP št. 15: IO MNZM je pooblastil predsednika MNZM, da pridobi različne ponudbe (vzorce, cene,
ipd.) med katerimi se bo nato odločilo katera oprema bo predstavljala uradno podobo
članov IO in NO MNZM v mandatnem obdobju 2021 – 2025.
K točki 14
SKLEP št. 16: IO MNZM je sprejel odločitev, da se klubom MNZM ne zaračuna variabilnega dela
članarine, ki bi ga sicer za TL 2020/2021 morali plačati spomladi 2021, in sicer za vse
njihove ekipe prijavljene v tekmovanja nižjih starostnih kategorijah, članov in veteranov.
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SKLEP št. 17: IO MNZM je sprejel odločitev, da bodo vsi klubi, ki bodo v TL 2021/2022 s svojo ekipo
nastopali v 1. ali 2. Članski ligi MNZM, najkasneje v avgustu 2021, za potrebe igranja
prvenstvenih tekem s strani MNZM brezplačno prejeli šest (6) uradnih žog z najvišjim
standardom FIFA QUALITY PRO.
K točki 15
Po razpravi članov IO se predsednika MNZM zadolži, da tako s trenersko kot sodniško organizacijo opravi
pogovor oziroma razgovor glede oblike, načina in učinkih izobraževanj, ki se v skladu s podeljenimi
sredstvi izvedejo, da se bo nato lažje določa dejanska višina sredstev, ki zadostujejo oziroma so potrebna
za pomoč pri izvedbi izobraževanj strokovnih kadrov posamezne strokovne organizacije, kakor tudi o
načinu nadzora porabe podeljenih sredstev. Točka se bo obravnavala na eni izmed naslednjih sej IO MNZM.
K točki 16
SKLEP št. 18: IO MNZM je do preklica pooblastil predsednika MNZM, da lahko za področje marketinga,
trženja, celostnega razvoja produktov MNZM in njihove medijske pokritosti, sklene
dogovor o sodelovanju s fizično osebo ali pravnim subjektom, ki deluje na tem področju
in bo slednji pod nadzorom predsednika MNZM lahko v dogovorjenih pristojnostih, v
medsebojno dogovorjenem nazivu in za dogovorjen čas deloval kot pooblaščenec
predsednika za področje marketinga, trženja, celostnega razvoja produktov MNZM in
njihove medijske pokritosti. Povračilo stroškov oziroma višina denarne nagrade se lahko
fizični osebi ali pravnemu subjektu povrne oziroma izplača zgolj od višine sklenjenih in
realiziranih pogodb (sponzorstva, donacije, ipd.), in sicer v višini kot jo določi IO MNZM.
K točki 17
SKLEP št. 19: IO MNZM je sprejel odločitev, da se od višine urejene, sklenjene in realizirane pogodbe
(sponzorstvo, donacija, ipd.) fizični osebi ali pravnemu subjektu izplača denarna nagrada,
po naslednji lestvici:
Znesek podpisane in realizirane pogodbe Višina denarne nagrade
➢ od 500 do 5.000 EUR
➢ od 5.001 do 10.000 EUR
➢ od 10.001 in več

20% BRUTO od prejetih denarnih sredstev
25% BRUTO od prejetih denarnih sredstev
30% BRUTO od prejetih denarnih sredstev
K točki 18

SKLEP št. 20: IO MNZM je potrdil, da se do preklica s strani MNZM zagotovi snemanje vseh tekem 1.
Članske lige MNZ Maribor v posameznem TL. V ta namen se v vsakem tekmovalnem
krogu snema vseh sedem (7) tekem 1. Članske lige MNZ Maribor, in sicer pet (5) ali šest
(6) tekem z mobilno aplikacijo Sport.Video in ena (1) ali dve (2) tekmi s kamero. Ob tem
IO MNZM pooblasti predsednika MNZM, da določi oziroma odloči o tem koliko tekem se
bo v posameznem tekmovalnem krogu snemalo z mobilno aplikacijo Sport.Video in
koliko s kamero ter katera tekma se bo snemala s kamero.
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SKLEP št. 21: IO MNZM je pooblastil člana IO, Aleša Tihca, da skrbi za pravočasen in reden pretok
informacij ter samo koordinacijo z vidika seznanitve klubov o izbrani tekmi snemanja, o
zagotovitvi potrebnih pogojev s strani domače ekipe za snemanje tekme na stadionu ter
izpelje vse potrebne zadeve z vidika organizacije snemanja tekme s kamero (zagotovitev
snemalne ekipe, komentatorjev, izobraževanje kadra, ipd.), pri čemer strošek snemanja s
komentiranjem in izdelavo video vsebin na posamezno tekmo ne sme preseči
400 EUR/bruto.
SKLEP št. 22: IO je pooblastil Matijo Brodnjaka, da skrbi za vse potrebne zadeve in koordinacijo z vidika
organizacije snemanja tekem z mobilno aplikacijo Sport.Video (zagotovitev snemalcev,
izobraževanje snemalcev, ipd.), pri čemer strošek snemanja posamezne tekme ne sme
preseči 40 EUR/bruto.
SKLEP št. 23: Za 1. Člansko ligo se tudi zagotovi pisanje novic oziroma člankov z vidika napovedi sezone,
pregleda posameznega tekmovalnega vikenda in ob koncu še pregled celotne sezone. Prav
tako pa se za čim boljšo medijsko pokritost pri tekmah, ki se snemajo s kamero zagotovi
tudi Live Stream in predvajanje posnetka na vsaj eni izmed lokalnih televizij. Strošek za
vse te aktivnosti ne sme preseči 100 EUR/bruto na posamezno tekmo, ki se dela v Live
Stream-u.
SKLEP št. 24: IO MNZM je določil, da celoten strošek vseh medijskih aktivnosti (snemanje tekem s
kamero, Live Stream, posnetki tekem na lokalni televiziji, izdelava vrhuncev, snemanje z
mobilno aplikacijo Sport.Video, tekstovno poročanje o ligi, izobraževanje kadra, ipd.)
povezanih s 1. Člansko ligo MNZ Maribor za posamezno TL ne sme preseči 20.000 EUR. V
ta znesek so vključeni vsi stroški predvideni s predhodno sprejetimi sklepi znotraj te točke
te seje IO MNZM.
SKLEP št. 25: IO MNZM je potrdil, da se v sklopu zakupljenega paketa Sport.Video, vsem klubom
omogoči, da za tekme svojih ekip v vseh starostnih kategorijah, razen 1. Članske lige MNZ
Maribor, lahko brezplačno koristijo mobilno aplikacijo Sport.Video ter samo platformo na
spletni strani MNZM, obenem pa se jim pri teh tekmah omogoči koriščenje oglasnega
prostora za svoje pokrovitelje, in sicer v obsegu 50% od celotnega oglasnega prostora,
medtem ko ostalih 50% pripada MNZ Maribor za njene pokrovitelje.
SKLEP št. 26: IO MNZM je do preklica pooblastil Aleša Tihca in Matijo Brodnjaka, da po potrebi za svoje
področje snemanja tekem pripravita in izpeljeta razpis za kader, ki bi ga potrebovala za
nemoteno izvedbo snemanja in predvajanja tekem (npr. komentator, snemalec, dopisnik,
ipd.) ter izbran kader tudi izobrazita.
K točki 19
SKLEP št. 27: V skladu z razpisno dokumentacijo NZS (Razpis volitev v Nadzorni odbor in Arbitražni svet
za mandatno obdobje 2021-2025) se za izpolnjevanje obrazca OBR02_Zapisnik organa
člana NZS, s strani IO MNZM določi naslednja sestava:
- Dejan Germič (predsedujoči),
- Simona Pezdirc (zapisničarka),
- Mitja Korošec (overitelj),
- Boštjan Damiš (overitelj).
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G. Dušan Jovanovič je pri obravnavi te točke zapustil sejno sobo, saj je predsednik MNZ Maribor za
kandidata MNZM za člana NO NZS v razpravo dal dve imeni, in sicer:
- ga. Romano Lesjak, ki je bila predsednica NO MNZM v prejšnjem mandatnem obdobju in je obenem
s strani MNZM tudi članica NO NZS v mandatnem obdobju, ki se NO NZS zaključuje v tem letu ter
- g. Dušana Jovanoviča, ki je predsednik NO MNZM v tem mandatnem obdobju.
Vse člane je tudi seznanil, da sta oba kandidata pripravljena kandidirati za člana NO NZS. Po temeljiti
razpravi vseh članov IO MNZM je bil v povezavi z imenovanjem kandidata za člana NO NZS z desetimi (10)
glasovi »ZA« in dvema (2) glasovoma »PROTI« sprejet naslednji sklep:
SKLEP št. 28: MNZ Maribor v skladu z razpisno dokumentacijo NZS (Razpis volitev v Nadzorni odbor in
Arbitražni svet za mandatno obdobje 2021-2025) predlaga Dušana Jovanoviča kot
kandidata za člana Nadzornega odbora NZS.
Po razpravi vseh članov IO MNZM je bil v povezavi z imenovanjem kandidata za AS NZS soglasno sprejet
naslednji sklep:
SKLEP št. 29: MNZ Maribor v skladu z razpisno dokumentacijo NZS (Razpis volitev v Nadzorni odbor in
Arbitražni svet za mandatno obdobje 2021-2025) predlaga Davorja Ozmeca kot kandidata
za člana Arbitražnega sveta NZS.
K točki 20
SKLEP št. 30: IO MNZM je z namenom zaščite integritete in v izogib nepotrebnega vznemirjanja ter
pritiskanja s strani tretjih oseb na posameznega delegata MNZ Maribor v zvezi z volitvami
v NO in AS NZS, pooblastil predsednika MNZ Maribor, Dejana Germiča, da izmed organov
MNZM neposredno pred volitvami določi štiri (4) delegate MNZ Maribor, ki bodo v letu
2021 kot delegati MNZ Maribor glasovali na redni in volilni skupščini NZS.
K točki 21
Člani IO MNZM so razpravljali o tekmovanjih in delovanju v klubih v času pandemije.

Seja je bila zaključena ob 19.50.

Zapisala
Simona Pezdirc

Predsednik MNZM
Dejan Germič

