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ZAPISNIK 
 
 

12. redne seje IO MNZ Maribor, ki je bila v ponedeljek, 09. 06. 2014, ob 17. uri v sejni sobi 
upravnih prostor na atletskem stadionu Poljane, Engelsova 6, Maribor, 
 
Prisotni: Milan JARC, Borut JARC, Aleš TIHEC, Egon REPNIK, Iztok RAIŠP, Robert 

ČRNČEC,  Sebastijan HARC,  Rok HUBER, Bogdan ŠUPUT (KMN),  Bojan 
PETEK (ZNTM), Franc DUH (NO), Jože, KARMEL, Domen ŽNIDARIČ. 

 
Odsotni:   Boštjan DAMIŠ (opravičil), Silvo BOROŠAK (MDNS) (opravičil). 

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

dnevni red 
 
 

1. Pregled zapisnika 11. redne seje IO 
2. Članske lige MNZM za tekmovalno leto 2014/2015 
3. Imenovanje vodstva tekovanja 3. SNL-S 
4. Razno 

 

Predlagani dnevni red je sprejet soglasno. 
 

K točki 1: 
 

SKLEP št. 127:  IO soglasno sprejme zapisnik 11. redne seje IO.  
 
 
 

K točki 2 
 
 

 Vodja tekmovanja g. Karmel predstavi njegov predlog sistema tekmovanja v 

tekovalnem letu 2014/2015 za članske lige MNZM, in sicer: 

 1. MNZ liga šteje 18 ekip (17 krogov) nato 9 ekip - liga za napredovanje + 9 liga - 

za obstanek = 26 krogov  to je v prehodnem letu  nato se ustanovi liga 14 

ekip v tekmovalni sezoni 2015/2016 

 2. MNZ liga; v njej preostanek klubov MNZM, tekmovanje po dvokrožnem 

sistemu. 

 



 Predlog delovne skupine za oblikovanje predloga organizacije članskih lig v tekm. 

letu 2014/2015 (g. Šuput, G. Petek in g. Novarlič). Predlog ponovno predstavi g. 

Petek. Po njihovem predlogu se formira 10 članska prva liga (3 krožni sistem), 10 

članska druga liga (3. krožni sistem) in 3. liga preostalih klubov.  

 G. Tihec predstavi še svoj predlog: ustanovi se liga 14 ekip (1.MNZM liga). Predlog 

je utemeljil s tem, da bi se klubi borili za vstop v 1. mnz MB, obnemem bi bila 

»liga 14« najprimernejša glede števila odigranih tekem in kakovosti vključenih 

moštev. V drugem ligi MNZM pa preostanek klubov (16,17 ali 18 ekip) + delitev 

po geografskem ključu. 

 

 g. Repnik izrazi svoje mnenje in se ne strinja s prehodnim obdobjem ter zagovarja 

stališče in predlog komisije. 

 

Po burni razpravi in številnih predlogih ter možnih kombinacijah ustvarjanja 1. in 2. 

ter morebitne 3. lige MNZM, predsednik g. Jarc predlaga glasovanje o predlogu vodje 

tekmovaj in predlogu komisije. 

 

Glasovanje: 

 Predlog komisije (10-10-preostanek): 9 glasov za, 1 glas proti 

 Predlog vodje tekomovanj (liga 18 - preostanek) 1 glas za, 9 proti 

 

 

SKLEP št. 128:  IO za tekmovalno leto 2014/2015 sprejme naslednjo organizacijo 
članskih  nogometnih lig MNZM: 
1. liga MNZM (10 moštev, trokrožni tekovalni sistem) 
2. liga MNZM (10 moštev, trokrožni tekovalni sistem) 
3. liga MNZM (preostanek moštev, dvokrožni tekmovalni sistem) 

 

SKLEP št. 129: Komisija za predpise pripravi ustrezne spremebe Tekmovalnega 
pravilnika MNZM, glede na sprejet novi tekmovalni sistem v sezoni 
2014/2015. 

 
IO ugotavlja, da se lahko za 1.MNZM ligo v tekm. sezoni 2014/2015 pridobi generalni 
sponzor, ki bi obenem dal ime prvi ligi MNZM. 
 
 

K točki 3 

 
Predsednik predstavi predlog za vodjo tekmovanja 3. SNL sever, in sicer g. Bogdana 
Šuputa, za njegovega namestnika pa Dejana Germiča ter za disciplinskega sodnika g. 
Borisa Toplaka. O predlogu se glasuje, slednji je bil soglasno potrjen. 
 
SKLEP št. 130: IO za vodjo tekmovanja 3.SNL sever imenuje g. Bogdana Šuputa, za 

namestnika vodje tekmovanja g. Dejana Germiča, za disciplinskega 
sodnika pa Borisa Toplaka. 

 



 
 

K točki 4 

Razno 
 

 MNZM je prejel vlogo novega kluba »Rdeči vragi«.  Vloga se pregleda, za kar se 

zadolži član IO g. Repnik in poda mnenje k vlogi. 

 G. Tihec izpostavi problematiko izpuščanja/neodigranja tekem 

 Predsednik izpostavi elektronsko pošto NK Pece, igranja in uvrstitve v 3. SNL. 

Glede igranja v 3. SNL gre za sklep skupščine NZS, prav tako je sistem tekmovanja 

določen in potrjen s strani NZS. 

 
 
 
Seja je bila končana ob 19.20 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisal                                                                                              Predsednik 
Domen ŽNIDARIČ, l.r.                                                                     Milan JARC, l.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 


