
 

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA 

MARIBOR 
 

Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 MARIBOR 
 

                                   mob. št.: 031/782-191 
 

 

 

TRR: 0451-5000-0616-361, davčna številka: 54656567 
matična številka: 5011043, šifra dejavnosti: 93.120 

e-pošta:  info@mnzveza-mb.si, 
http://www.mnzveza-mb.si 

 

 

 

ZAPISNIK 

10. KORESPONDENČNE SEJE IO MNZ MARIBOR 

 

 
V skladu s Statutom MNZM in Poslovnika o delu IO MNZM  je predsednik sklical 10. 

korespondenčno sejo MNZM v zvezi oblikovanja članske in veteranske lige MNZM v TS 

2014/2015, TP MNZM in Pravil tekmovanj za najmlajše cicibane U7: 

 
V TS 2014/2015 bo poimenovanje članskih lig z naslednjimi imeni: Štajerska liga, 1. MNZM 

in 2. MNZM. 

 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 1: 

 

V 2. Članski MNZM ligi nastopa 9 ekip, po trokrožnem sistemu s 27 krogi, in s pričetkom  

23. 8. 2014. 
 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2: 

 
V veteranski ligi nastopa 13 ekip, po predlogu 2 s pričetkom 29. 8. 2014.  

 

 Predlog 2 
- Vseh trinajst (13) klubov je v eni (1)skupini.  

- Po prvem delu (13. krogih) se ekipe razdelijo na zgornji del (za prvaka) in spodnji del. V 

skupino za prvaka se uvrsti prvih sedem ekip na lestvici (po 13. krogu), v spodnjem delu 

pa ostane šest (6) ekip. 

- V jesenskem delu bi se odigralo 9. krogov, v spomladanskem pa preostali štirje krogi 

prvega dela. Skupina za prvaka bi odigrala še 7. krogov (vsaka ekipa 6 tekem), spodnji 

del skupine pa bi odigral še 5. krogov (vsaka ekipa 5 tekem). 

- Jesenski del tekmovanja bi se začel 29. 8. 2014 in končalo 24. 10. 2014.  

- Tako bi posamezna ekipa v TL odigrala 19 ali 20 tekem. 

 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 3:  
 

Potrdijo se spremembe in dopolnitve v Tekmovalnem pravilniku MNZM. 
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PREDLOG SKLEPA ŠT. 4: 
 

Sprejmejo se Pravila tekmovanja za najmlajše cicibane U7, ki jih je pripravil vodja tekmovanj 

MNZM Dejan Germič. 

 
Po e-pošti, sms-ju ali telefonu so na MNZM pravočasno odgovorili s »POTRDIM « ali »NE 

POTRDIM « predloge sklepov od št. 1 do št. 4: 

 

 
S »POTRDIM« predloge sklepov od 1 do 4 so potrdili:  

 

Milan JARC (e-pošta, 30 7. 2014), Borut JARC (po sms in telefonsko, zaradi odsotnosti), 

Aleš TIHEC (e-pošta, 30 7. 2014), Egon REPNIK  (e-pošta, 30 7. 2014), Sebastijan HARC 

e-pošta, 30 7. 2014), Rok HUBER (e-pošta, 30 7. 2014), Silvo BOROŠAK (e-pošta, 30 7. 

2014), Bogdan ŠUPUT (po telefonu, zaradi odsotnosti), Robert ČRNČEC (po telefonu, 

zaradi odsotnosti) in Bojan PETEK (e-pošta, 30 7. 2014). 

 

 

Odgovora nista posredovala: Iztok RAIŠP in Boštjan DAMIŠ. 

 

 

Od 12 članov IO je glasovalo 10 članov s  »«POTRDIM«  na predloge sklepov od 1 do 4.  

 

SKLEP ŠT. 1: 

 
V 2. Članski MNZM ligi nastopa 9 ekip, po trokrožnem sistemu s 27 krogi, in s pričetkom  

23. 8. 2014. 

 

 

SKLEP ŠT. 2: 

 

V veteranski ligi nastopa 13 ekip, po predlogu 2 s pričetkom 29. 8. 2014.  

 

 Predlog 2 

- Vseh trinajst (13) klubov je v eni (1) skupini.  

- Po prvem delu (13. krogih) se ekipe razdelijo na zgornji del (za prvaka) in spodnji del. V 

skupino za prvaka se uvrsti prvih sedem ekip na lestvici (po 13. krogu), v spodnjem delu pa 

ostane šest (6) ekip. 

- V jesenskem delu bi se odigralo 9. krogov, v spomladanskem pa preostali štirje krogi prvega 

dela. Skupina za prvaka bi odigrala še 7. krogov (vsaka ekipa 6 tekem), spodnji del skupine pa 

bi odigral še 5. krogov (vsaka ekipa 5 tekem). 

- Jesenski del tekmovanja bi se začel 29. 8. 2014 in končalo 24. 10. 2014.  

- Tako bi posamezna ekipa v TL odigrala 19 ali 20 tekem. 

 

SKLEP ŠT. 3:  

 

Potrdijo se spremembe in dopolnitve v Tekmovalnem pravilniku MNZM. 
 



 

SKLEP ŠT. 4: 

 

Sprejmejo se Pravila tekmovanja za najmlajše cicibane U7, ki jih je pripravil vodja tekmovanj 
MNZM Dejan Germič. 

 

 

 

 

Maribor, 30. 7. 2014 

 

 

 

Zapisala:                                                                                              Predsednik 

Simona PEZDIRC, l.r.                                                                        Milan JARC, l.r. 


