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ZAPISNIK 
 
 

10. redne  seje IO MNZ Maribor, ki je bila v sredo, 14. 5. 2014, ob 18. 00 uri v sejni sobi 
Atletskega stadiona Poljane, Engelsova ul. 6 v Mariboru 
 
 
Prisotni: Milan JARC, Borut JARC, Egon REPNIK, Rok HUBER, Bojan PETEK (ZNTM), 

Robert ČRNČEC, Sebastijan HARC, Boštjan DAMIŠ, Zoran NOVARLIČ (MDNS), 
Franc DUH in Simona PEZDIRC,  

      
                                   
Odsotni:   Iztok RAIŠP, Bogdan ŠUPUT (KMN) Silvo BOROŠAK (MDNS), Aleš TIHEC 

Jože KARMEL in Ivica LIČEN 

       
Predsednik MNZ Maribor, Milan Jarc, je pozdravil vse prisotne in predlagal v sprejem 

posredovani dnevni red: 
 

1.  Pregled zapisnika 9. redne seje IO 
2. Imenovanje komisije za izbiro sekretarja MNZ Maribor 
3. Predlog lig MNZM, ki ga pripravi vodja tekmovanj MNZM 
4. Poročilo o neplačnikih 
5. Razno 
 
 

SKLEP št. 116:  Sprejme se dnevni red 10. redne seje IO MNZM. 
 

 
K točki 1 

 
 
SKLEP št. 117:   Sprejme se zapisnik 9. redne seje IO MNZM.  
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K točki 2 
 

 
SKLEP št. 118:  Komisija v sestavi: 
 

 predsednik: Egon REPNIK 
 član: Rok HUBER 
 član: Bojan PETEK 

 
       pregleda prejete vloge na razpis za sekretarja MNZM in pripravi  
       predlog IO MNZM. 
        
 
 

K točki 3 
 

Zaradi reorganizacije lig v 3. SNL in posledično v MNZM s TS 2014/2015  je IO sprejel: 
 
 
SKLEP št. 119: Delovna skupina v sestavi: 
 

 predsednik: Bojan Petek 
 član:  Bogdan Šuput in  
 član: Zoran Novarlič 

 

         pripravi predloge sistemov tekmovanj za članske ekipe s TS        
                              2014/2015 in poda v odločitev IO MNZM. 
 
G. Damiš pove, da NK Peca želi, da tudi v naslednjih TL ostane ŠNL , predsednik MNZM 
odgovori, da  verjetno Štajerske lige ne bo, ker MNZ Celje nima dovolj klubov, da bi 
potem lahko imela svojo lastno ligo, da pa bi lahko ŠNL obstala, če bi se k nam ponovno 
priključila vsaj dva klub iz MNZ Ptuj. 
 
Na to temo je bil organiziran sestanek med MNZ Maribor, MNZ Celje in MNZ Ptuj, a žal se 
MNZ Ptuj ni odločila za to možnost. Torej je za nadaljevanje ŠNL malo možnosti. 
 
 

K točki 4 
 

IO se je seznanil z odprtimi postavkami, na dan 12. 5. 2014, do MNZM. 
 
G. Damiš izpostavi, da so tako kot sodniki in delegati tudi trenerji in igralci člani MNZM, 

zato bi morali biti vsi enakopravno obravnavni (glede poplačila stroškov, itd.), ne pa, da 

MNZM v tej zvezi nič ne ukrene, temveč samo izdaja sklepe o neporavnanih obveznosti 

društev do sodnikov in delegatov oz. do MNZM. 
 
SKLEP št. 120:  ZNTM pripravi predlog IO MNZM o načinu sankcioniranja društev glede  
      neplačevanja obveznosti trenerjem, ki imajo podpisane pogodbe z  
      društvi. 
  
 

K točki 5 



 
IO je  obravnaval problematiko izplačevanja sodniških in delegatskih stroškov, glede na 
določene nevšečnosti, ki so jih imeli nekatera društva s strani davčne uprave. 
 
SKLEP ŠT. 121:  IO potrdi obrazec obračun za izplačilo stroškov sodnikom in delegatom    
        ter vzorca podjemnih pogodb, ki se pošljejo društvom po e-pošti ter 
        objavijo na spletno strani MNZM. 
        Pri izplačilu je potrebno spoštovati in izvajati zakonodajo v zvezi s 
        finančnim poslovanjem. 
 
Predsednik MNZM obvesti prisotne, da je že kar veliko društev poslalo seznam članov 
ter, da bo v naslednjih tednih prvo tiskanje kartic ugodnosti. Cena kartice ugodnosti je 
en (1) EUR. 
 
Prebere zapisnik s sestanka koroških nogometnih klubov in MNZM, na katerem so bili 
prisotni: 
 
Milan Jarc (MNZ Maribor), Jure Zalar (DNŠ Prevalje), Martin Potočnik (DNŠ Prevalje) 
Erik Marsel (ŠD Radlje), Zoran Planinšec (NK Koroška Dravograd), Rajko Praznik (KNK 
Fužinar), Romana Lesjak (NK Peca), Primož Fajmut (NK Peca), Matjaž Mravlak (ND 
Slovenj Gradec), Janko Pešl in Katja Podhovnik (oba Korociv). 
 
Z naslednjim dnevnim redom:  
 
1.Kako spraviti Koroški nogomet na stara pota 
2.Razno 
 
Predsednik Milan Jarc je predstavil stanje v koroškem nogometu v številkah in sicer, da 
je bilo 2009 registriranih 1460 igralcev, danes v letu 2104 jih je le 880 tudi zaradi 
preregistracije. Ostali podatki na Koroškem deluje 5 delegatov, 48  trenerjev in 32 
sodnikov. 
 

V 1. SML/SKL  ligi nastopa samo NK Koroška Dravograd. Le temu v letošnji sezoni kaže 
slabo z obstankom v tej ligi.  Mladinske selekcije ostalih klubov nastopajo v ligah MNZM. 
 
G. Planinšec pove, da v mladinski ekipi NK Koroška Dravograd nastopata samo dva 
igralca, ki prihajata iz Dravograda, ostali igralci prihajajo iz ostalih koroških krajev in  
Jarenine. 
 
Problem nastopanja mlajših selekcij v okviru MNZ Maribor je povezan s stroški, saj klubi 
iz okolice Maribora ne želijo potovati na dolga gostovanja na Koroško in obratno koroški 
klubi si težko privoščijo gostovanja do 100 in več km oddaljenih krajih.  
 
Rešitev problema nastopanja mlajših selekcij, bi bila v povezovanju koroških klubov in 
nastopanje v ligah z obmejnimi avstrijskimi klubi. Z namenom dviga kvalitete nogometa 
na koroškem je nujno povezovanje med koroškimi klubi in ustanovitev Koroških 
selekcij. 
 
Za formiranje takšnih selekcij bi bilo potrebno ustanoviti združenje koroških klubov.  
 



Združenje bi delovalo v okviru MNZ Maribor in bi samostojno imenovalo svoje 
predstavnike v organe MNZ Maribor. MNZ Maribor bi moral v ta namen ustrezno 
spremeniti svoj statut. 
 
Gospa Romana Lesjak predlaga, da predlog za ustanovitev združenja koroških klubov 
pripravi Koroško regionalno stičišče NVO - Korociv. 
 
Naslednji sestanek, kjer bodo klubi obravnavali predlog za ustanovitev združenja bo v 
Črni na Koroškem v mesecu juniju 
 
 
 
 
 
Seja je bila končana ob 20.15 uri. 
 
 
 
Zapisala                                                                                              Predsednik 
Simona PEZDIRC                                                                               Milan JARC 


