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ZAPISNIK 
 
 

14. redne seje IO MNZ Maribor, ki je bila vsredo, 29. 10. 2014, ob 19. 00uri v sejni sobi 
atletskega stadiona Poljane, Engelsova ul. 6 v Mariboru 
 
 
Prisotni: Milan JARC, Borut JARC,Egon REPNIK, Sebastijan HARC, Bojan PETEK 

(ZNTM),  Boštjan DAMIŠ, Bogdan ŠUPUT (KMN), Dejan GERMIČ, Ivica LIČEN  
in Simona PEZDIRC 
 

 
Odsotni: Silvo BOROŠAK (MDNS), Aleš TIHEC, Robert ČRNČEC, Iztok RAIŠP 

Rok HUBER, Petra MIKELN 

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

posredovani dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika 13. redne in  
- zapisnik  9.  korespondenčne seje 
- zapisnik 10. korespondnečne seje 
- zapisnik 11. korespondenčne seje 
- zapisnik 12. korespondenčne seje 
- zapisnik 13. korespondenčne seje 
- zapisnik 14. korespondenčne seje 

2. Poslovanje od 1 – 9 (odprte postavke do MNZM) 
3. Zimska liga v TL 2014/2015 za fante in dekleta (Germič Dejan) 
4. Grassroots centri MNZM za U-13 in U-12 (Germič Dejan) 
5. Reprezentance MNZM (Germič Dejan) 
6. Problematika nastopanja v mlajših selekcijah (Germič Dejan) 
7. Višina članarine za ŽNK Radlje ob Dravi 
8. Razno 
     - predlog sprememb uradnih ur na MNZM (od ponedeljka do petka od 9.00 do 15.00   
       ure)   
     - potrditev sprememb Statuta NK Cerkvenjak (pregledala Kom. za predpise MNZM) 

- dopis sekretarja g. Domna Žnidariča 
 

 

SKLEP št. 147: Sprejme se dnevni red 14. redne seje IO MNZM. 
 

 

mailto:info@mnzveza-mb.si
http://www.mnzveza-mb.si/
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SKLEP št. 148:  Sprejmejo se zapisniki: 
 -  13. redne seje 

-   9.  korespondenčne seje, 
-  10. korespondnečne seje, 

    -  11. korespondenčne seje, 
    -  12. korespondenčne seje, 
    -  13. korespondenčne seje, 
    -  14. korespondenčne seje. 
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SKLEP št. 149:  IO se je seznanil s finančnim poslovanjem od januarja do septembra
       2014 in z odprtimi postavkami na dan 29. 10. 2014. 
 
SKLEP št. 150: Klubi, ki ne bodo poravnali vseh finančnih obveznosti do 31. 12. 2014 
                           imajo s 1. 1. 2015 prepoved registracij igralcev na MNZM in NZS. 
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ZIMSKA LIGA MNZ MARIBOR V TL 2014/2015 
 

UVOD 

V TL 2014/2015 se bo ponovno organizirala zimska liga v Mariboru in na Koroškem. 

Tekmovanje bo organizirano za: 

 U13 – letnik 2002 in mlajši, 

 U11 – letnik 2004 in mlajši, 

 U9 – letnik 2006 in mlajši, 

 U7 – letnik 2008 in mlajši. 

 

* V ligi U11 se bo dovolil tudi nastop ženskim ekipam U13 (dekleta – letnik 2002 in 

mlajše). 

** V ligi U13 se bo dovolil tudi nastop ženskim ekipam U15 (dekleta – letnik 2000 in 

mlajše). 

*** V ligo U7 se lahko prijavijo zgolj ekipe klubov, ki so že vključene v ligo U7 MNZM!  

 

Prvi in drugi ekipi posameznega nogometnega kluba iz MNZM stroške tekmovanja v 

celoti krije MNZ Maribor! Tretja oz. vsaka naslednja ekipa plača prijavnino v višini 80,00 

EUR. 

 

V zimsko ligo se lahko prijavijo tudi ekipe z drugih MNZ. Prijavnina za ekipo z druge 

MNZ znaša 80,00 EUR (za eno ekipo) oz. 140,00 EUR ( za dve ekipi).  



 

V primeru neprihoda posamezne ekipe na turnir, se bo ekipa oz. klub obravnaval 

v skladu z disciplinskim pravilnikom MNZM. 

 

IZVEDBA TEKMOVANJA: 

- Pri kategoriji U7 se bo zimska liga organizirala v obliki festivala nogometa, kjer se bo 

ob medsebojnih tekmah poskrbelo tudi za dodatno popestritev v obliki obiska 

posameznega ambasadorja (prepoznavnega nogometaša) itd. Poudarek bo predvsem 

na druženju in zabavi otrok.  

- Pri kategoriji U9 in U11 se bo zimska liga organizirala v obliki posameznih turnirjev. 

Rezultati se na teh turnirjih ne bodo beležili. 

- Pri kategoriji U13 se bo zimska liga organiziralo na turnirski način (točkovni sistem). 

Podrobnejši način napredovanja do zaključnega turnirja bo izdelan na podlagi števila 

prijavljenih ekip.  

 

Tekmovanje vodi in organizira MNZM v sodelovanju z zainteresiranimi klubi. Število 

organiziranih turnirjev je odvisno od števila prijavljenih ekip. 

 

KLUB LAHKO PRIJAVI VEČ TEKMOVALNIH EKIP, VENDAR LAHKO POSAMEZNI 

IGRALEC NASTOPA SAMO ZA ENO EKIPO! 

 

Vsaka ekipa bo nato uvrščena v eno izmed skupin. V skupini bo od 5 do 6 ekip. Vsaka 

ekipa bo odigrala vsaj 2 turnirja. Predvideno obdobje za izvedbo posameznih turnirjev je 

med     22. 11. 2014 in 1. 3. 2015. Igralna dneva sta sobota in nedelja.  

 
 
KRITERIJI NAPREDOVANJA PRI U13: 

1. ŠTEVILO TOČK 

2. MEDSEBOJNO SREČANJE DVEH ALI VEČ EKIP (najprej njihove medsebojne točke, 

nato njihova medsebojna razlika v zadetkih, večje število danih zadetkov v 

medsebojnih srečanjih) 

3. RAZMERJE DANIH IN PREJETIH ZADETKOV NA VSEH TEKMAH 

4. ŠTEVILO DANIH ZADETKOV NA VSEH TEKMAH 

5. ŽREB 

 

PRIMER IZVEDBE TURNIRJA 

Primer turnirja s 5-imi ekipami: 
Oblika tekmovanja: turnirski sistem / točkovanje 
Št. ekip: 5  
Št. tekem: 10 
Igralni čas: 1 x 12 minut  
Št. tekem na ekipo:  4 (48 minut) 
Čas trajanja: cca. 2 uri in 30 minut (tekme na cca 15 minut) 
 
 



Primer turnirja s 6-imi ekipami: 
Oblika tekmovanja: turnirski sistem / točkovanje 
Št. ekip: 6 
Št. tekem: 15 
Igralni čas: 1 x 12 minut  
Št. tekem na ekipo:  5 (60 minut) 
Čas trajanja: cca. 4 uri (tekme na cca 15 minut) 
 
 
ŽOGA 

 Pri U13 se igra z žogo št. 5. 
 Pri U11, U9 in U7 se igra z žogo št. 4. 

 
 
IGRIŠČE 

 Pri U9, U11 in U13 se igra na malo nogometnem igrišču (42 m x 21,65 m – možno 
manjše odstopanje zaradi različnih telovadnic), velikost vrat 3 x 2 m.  

 Pri U7 se igra na malo nogometnem igrišču (pribl. 28 m x 20 m), velikost vrat 2 x 
1 m. 

 
 
 
PRAVICA NASTOPA, ŠTEVILO IGRALCEV IN MENJAVE: 

 Pri U 13 imajo pravico nastopa igralci, ki so rojeni po 1. 1. 2002 in na dan tekme 
niso mlajši od deset (10) let. Prav tako lahko nastopijo dekleta, ki so rojena po 1. 
1. 2000 in na dan tekme niso mlajša od deset (10) let. 

 Pri U11 imajo pravico nastopa igralci, ki so rojeni po 1. 1. 2004 in na dan tekme 
niso mlajši od osem (8) let. Prav tako lahko nastopijo dekleta, ki so rojena po 1. 1. 
2002 in na dan tekme niso mlajša od osem (8) let. 

 Pri U9 imajo pravico nastopa igralci, ki so rojeni po 1. 1. 2006 in na dan tekme 
niso mlajši od šest (6) let. 

 Pri U7 imajo pravico nastopa igralci, ki so rojeni po 1. 1. 2008 in na dan tekme 
niso mlajši od 5 let. 

 Na tekmah lahko nastopijo samo tisti igralci, katerih identiteto ugotovi vodja 
tekmovanja/turnirja pred začetkom turnirja na podlagi športne izkaznice, 
potnega lista ali osebne izkaznice. 

 Igralec lahko nastopa v tekmovanju samo za eno ekipo. 
 Ekipo sestavlja največ 12 igralcev. Na začetku tekme mora imeti vsako moštvo na 

igrišču 5 igralcev. Eden od njih je vratar (4 + 1). V kolikor ena ekipa ostane med 
tekmo z manj kot 4-imi igralci (3 + 1) se tekma prekine. * Pri kategoriji U7 se igra 
4 : 4 brez vratarja. V kolikor ena ekipa ostane med tekmo z manj kot tremi (3) 
igralci se tekma prekine. 

 Število dovoljenih menjav med igro je neomejeno. Menjave so “leteče”. 
 V  primerih menjave vratarja z drugim vratarjem mora biti igra prekinjena. 
 Vsak igralec lahko zamenja svoje mesto z vratarjem, vendar le pod pogojem, da 

mu zamenjavo dovoli sodnik in da je izvršena v času prekinitve igre (paziti na 
opremo). 



 Vsi igralci enega moštva morajo biti enotno oblečeni. V kolikor so barve športne 
opreme enake ali podobne, je dolžna gostujoča (oziroma drugo vpisana) ekipa 
zamenjati opremo ali obleči markirne majice. 

 
 
IGRALNI ČAS 

 Igralni čas je 1 x 12 minut brez odmora.  
 
 
DRUGA OPOZORILA 

 Pred začetkom in ob koncu vsake tekme se morajo igralci obeh moštev pozdraviti 
in rokovati na sredini igrišča. 

 Vratar lahko vrže ali udari žogo direktno na nasprotno polovico.  
 Gol out se izvaja z roko ali nogo, žoga pa lahko preide polovico igrišča. Pri U7 

začne z igro eden od igralcev izpred svojih vrat s podajo soigralcu ali z vodenjem 
žoge. 

 Out se izvaja z nogo. 
 
 
Vsi udeleženci in spremljevalci so dolžni upoštevati napotilo, da gre za tekmovanje 
dečkov in deklic, kjer tekmovalni uspeh nikakor ne sme biti v ospredju! 
 
 
Poleg zgoraj navedenih pravil se skladno upoštevajo tudi vsa ostala določila Pravil 
nogometne igre ter ostali pravilniki in predpisi FIFA, UEFA, NZS in MNZM. 
 
 

IGRALCI IGRAJO NA LASTNO ODGOVORNOST! 
 
SKLEP št. 151: IO potrdi predlog razpisa vodje grassrootsa za zimsko ligo 2014/2015. 
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PREDLOG PROGRAMA DELA V GRASSROOTS CENTRIH IN REPREZENTANCAH MNZ 
MARIBOR 

 
  

I. Trenerji v posameznem grassroots centru MNZM (kategoriji U13 in U12): 
 

 MNZ center Koroška: trener Milan Čavnik  
 MNZ center Maribor - Dravsko polje: trener Jani Sajko 
 MNZ center Maribor - Slovenske gorice: trener Zvonko Breber 
 Trenerji vratarjev v centrih: Dejan Germič, Denis Andric, Dejan Veršovnik 

 
*Pomoč trenerjem v grassroots centrih bo nudil selektor ali trener reprezentance MNZM 
U14 ali U15 (sprotno dogovarjanje). Prav tako bo omogočena možnost, da pri treningu 
sodeluje tudi trener iz kluba kjer se bo izvajal trening.  

 
II. Trenerji reprezentance MNZM (kategorija U14): 



 
 selektor: Mirko Smodej 
 trener: Oskar Račnik 
 trenerji vratarjev v centrih: Dejan Germič, Denis Andric, Dejan Veršovnik 

 
III. Trenerji reprezentance MNZM (kategorija U15): 

 
 selektor: Radovan Karanovič 
 trener: Amir Karič 
 trenerji vratarjev v centrih: Dejan Germič, Denis Andric, Dejan Veršovnik 

 
IV. Trenerji amaterske reprezentance MNZM (člani - amaterji): 

 
 selektor: Bojan Flis 
 trener: Bojan Petek 
 trenerji vratarjev v centrih: Dejan Germič, Denis Andric, Dejan Veršovnik 

 
* Za trenerje MNZ centrov je potrebno postaviti ljudi z ustrezno nogometno, pedagoško 
in strokovno izobrazbo. Od slednjih se bo zahtevalo strokovno in smotrno vsebinsko 
načrtovanje treningov, kakor tudi usmerjanje, opozarjanje in popravljanje oz. 
odpravljanje otrokovih/igralčevih napak z uporabo pedagoških prijemov. Trener mora z 
vsemi svojimi dejanji dajati pozitiven zgled.  
** Delo ekonoma v grassroots centrih in reprezentancah MNZM bo opravljal Drago Mak.  
*** Fizioterapevt se bo v delo vključil po potrebi (pretežno na tekmah). Delo 
fizioterapevta bo opravljala za to usposobljena oseba. 
 
**** Višino nagrad za opravljeno delo selektorjev, trenerjev in ostalega strokovnega 
vodstva v posameznih grassroots centrih in reprezentancah MNZM bo sprejel IO MNZM. 
 
 
 

V. Seznam klubov po posameznih MNZ centrih: 
 
 MNZ center Maribor - Dravsko polje: 

Zap. št. Klub 
1. NK Hoče 
2. ŠD Slivnica 
3. NK Dobrovce 
4. NK Rače 
5. ŠD Rogoza 
6. ŠD Starše 
7. ŠD Zlatoličje 
8. ŠD Brunšvik 
9. NK Miklavž 

10. DTV Partizan Fram 
11. ŠD Loka-Rošnja 
12. ŠD Marjeta 
13. ŠD Prepolje 
14. NK Limbuš Pekre 
15. NK Železničar Maribor 



16. NK Pohorje 
17. ŠD Radvanje 

 
 MNZ center Koroška: 

 
Zap. št. Klub 

1. NK Koroška Dravograd 
2. KNK Fužinar 
3. NK Peca 
4. Društvo NŠ Prevalje 
5. ŠD Radlje ob Dravi 
6. ND Slovenj Gradec 
7. NK Akumulator 

 
 MNZ center Maribor - Slovenske gorice: 

 
Zap. št. Klub 

1. ŠD Inter Jakob Jakobski Dol 
2. ŠD Sv. Jurij Jurovski Dol 
3. NK Lenart 
4. NK Paloma Sladki Vrh 
5. ŠD Partizan Pesnica 
6. NK Šentilj 
7. NK Cerkvenjak 
8. NK Jarenina 
9. NK Kungota 

10. NK Dogoše 
11. NK Tezno Maribor 
12. NK Malečnik 
13. NK Maribor 
14. NK MB Tabor  
15. NK Pobrežje 
16. NK Duplek 

  
 
 

 

VI. Aktivnosti se bodo izvajale za: 
 

a) Fante U12, U13, U14 in U15: starost fantov v posamezni kategoriji je usklajena s TP 
MNZM za posamezno TL; 

b) Člani (amaterji): v skladu s pravili za tekmovanje Regions cup v posameznem TL.  
 
 

VII. Predvidene aktivnosti MNZ centrov v posameznem TL: 
 

1) Za vsak grassroots center MNZM se v posameznem TL (jesen in pomlad) planira 
do največ 14 aktivnosti (v to so všteti tako treningi kot tudi tekme). 

2) Za vsako reprezentanco MNZM se v posameznem TL (jesen in pomlad) planira do 
največ 10 aktivnosti (v to so všteti tako treningi kot tudi tekme).  

 



Točni termini (datum, kraj in ura) za posamezne grassroots centre ter reprezentance 
MNZM se bodo določali sproti, saj so odvisni od razpoložljivosti igrišč v klubih, 
vremenskih razmer, trenerjevih obveznosti in tekmovalnih obveznosti klubov. Skladno s 
tem se bo prilagajalo tudi število aktivnosti pri posamezni kategoriji. 
 
V vsakem TL se bo organiziralo tradicionalno nogometno srečanje z ZNS Zagreb, kjer 
bomo enkrat gostitelji in enkrat gostje v Zagrebu. Prav tako bi se v skladu s časovno 
razpoložljivostjo poskušala v posameznem TL organizirati tudi prijateljska srečanja s 
centri oz. reprezentancami drugih MNZ, kakor tudi med centri znotraj MNZM.  
 
SKLEP št. 152: IO se je seznanil z delovanjem Grassroots centrov za u-13 in U-12, ki jih 
    je pripravil vodja grassrootsa. 
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Vodja grassrootsa Dejan Germič predstavi aktivnosti reprezentance U14 in U15, ki so 
bile izvedene in so še planirane v letu 2014. Izpostavi problematiko iskanja ustreznih 
terminov za izvedbo treningov in tekem, saj je predvsem izhodni letnik U15 obremenjen 
s številnimi aktivnostmi, kot so centri NZS, prvenstvene tekme, Nike Cup itd. Člane IO 
MNZM se seznani, da se bo tradicionalno srečanje med MNZ Maribor in ZNS Zagreb 
odigralo v mesecu novembru.  
 
SKLEP št. 153: IO se je seznanil z delovanjem reprezentanc MNZM U14 in U15, ki ga je  
     pripravil vodja grassrootsa. 
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Vodja tekmovanj Dejan GERMIČ predstavi problematiko, ki se pojavlja pri mlajših 
kategorijah (nastopanje igralcev pod drugimi izkaznicami, fiktivne tekme, klubi ne želijo 
predložit športnih izkaznic in ne dovolijo opravljanja identifikacije itd.). Številne 
informacije o nepravilnostih pridejo na MNZM s strani posameznih klubov (pretežno 
preko telefona), vendar jih je nato praktično nemogoče raziskat, saj pride nato običajno 
med klubi do nasprotnih se izjav (beseda proti besedi).  
 
SKLEP št. 154: IO se je seznanil s problematiko nastopanja pri mlajših selekcijah. 
 
SKLEP št. 155: S spomladanskim delom prvenstva 2014/2015 se na spletni strani     
                  objavljajo zapisniki tekem od starejših do mlajših cicibanov (od U-11 do 
      U-9). 
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G. Damiš seznani člane IO, da ima ŽNK Radlje ob Dravi težave z najemom igrišča v 
Radljah, prav tako pa tudi s kadrom. 
 
 
IO podpira množičnost ženskega nogometa in želi, da je teh klubov čim več je sprejet: 



 
 
SKLEP št. 156:Zaradi težke situacije ŽNK Radlje ob Dravi je le ta opravičen še eno TL 
 do plačila članarine. 
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SKLEP št. 157: Od 1. 11. 2014 dalje so uradne ure v poslovnem prostoru MNZM  
       Engelsova ul. 6 v Mariboru od ponedeljka do petka od 9. do 15.                     
       ure. 
 
Komisija za predpise je pregledala spremembe Statuta NK Cerkvenjak in predlaga IO, da 
le te sprejme v sprejem, zato je bil sprejet: 
 
SKLEP št. 158: V skladu s 16. in 52. čl. Statuta MNZM  IO potrjuje spremembe NK  
      Cerkvenjak. 
 
Predsednik Milan JARC seznani člane, da sekretarju Domnu ŽNIDARIČU ni bil izplačan 
noben honorar za delo sekretarja, saj mu le ta v mesecu avgustu poslal e-pošto v 
katerem navaja, da bo z 31. 8. 2014 odstopil s funkcije sekretarja. 
 
SKLEP št. 159: IO se je seznanil z odstopom Domna ŽNIDRIČA  s funkcije sekretarja,
        Na podlagi odstopa mora komisija pripraviti ustrezni sklep. 
 
Podpredsednik Borut JARC zapusti sejo ob 19.50. 
 
Zaradi spreminjanja sklepov disciplinskega sodnika MNZM v zvezi z neprihodoma NK 
Brunšvik in NK Pobrežje na članski pokal  1. 10. 2014, mora le ta seznaniti IO na podlagi 
kakšnih argumentov je spremenil  že izdana sklepa.  
 
 
SKLEP št. 160: Predsednik skliče sestanek na temo tekmovanja, na katerem morajo biti 
      prisotni: podpredsednik, vodji tekmovanj MNZM in 3. SNL-S ter    
                            disciplinska  sodnika MNZM in 3. SNL-S. 
 
 
Predsednik Komisije za mali nogomet MNZM Bogdan ŠUPUT seznanil člane, da se je 
pričelo tekmovanje malega nogometa v MNZM in, da se prvi krog začne s 7. 11. 2014. 
 
Poudaril je, da tudi letos komisija organizira  STYRIA CUP 2014, ki bo 9. 11. 2014 v 
Benediktu. 
 
Bogdan ŠUPUT je mnenja, da je potrebno uradno spremeniti sedež MNZ Maribor iz Ulice 
Vita Kraigherja 8 na Engelsovo ul. 6, Maribor.  
 
Predsednik MNZM pove, da se uradni sedež lahko spremeni na upravni enoti, po 
sprejetju na Skupščini MNZM, saj je le ta zapisan tudi v Statutu MNZM, za kar pa mora 
biti na Skupščini prisotnih vsaj dve tretini delegatov. 
 
 



 
Boštjan DAMIŠ izpostavi problematiko prevelike višine stroškov za sojenje na 
prijateljskih tekmah, žal mu je, da se predsednik MDNS ni udeležil seje, da bi lahko 
podrobneje razložil zadevo. 
 
 
Seja je bila končana ob 20.10 uri. 
 
 
Zapisala                                                                                                       Predsednik 
Simona PEZDIRC, l.r.                                                                                          Milan JARC, l.r. 


