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ZAPISNIK 
 
 

15. redne seje IO MNZ Maribor, ki je bila v torek, 16. 12. 2014, ob 18. uri v gostišču Koblerjev 
zaliv v Mariboru 
 
 
Prisotni: Milan JARC, Borut JARC,Egon REPNIK, Robert ČRNČEC, Bojan PETEK 

(ZNTM),  Boštjan DAMIŠ, Bogdan ŠUPUT (KMN), Rok HUBER , Dejan 
GERMIČ, Ivica LIČEN, Mojca POTRČ,Franc DUH, Boris TOPLAK, Radovan  
KARANOVIĆ, Mirko SMODEJ, Slavko PIŠEK, Ervin VIDOVIČ, Drago MAK, 
Bojan FLIS  in Simona PEZDIRC 
 

 
 
Odsotni: Silvo BOROŠAK (MDNS), Aleš TIHEC, Sebastijan HARC, Iztok RAIŠP, Rok 

HUBER, Petra MIKELN, Bojan KITEL, Danijel LORBEK, Romana LESJAK, 
Matjaž KIRBIŠ,Vili PAVC in Domen ŽNIDARIČ 

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

posredovani dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda in ugotovitev prisotnosti 
2. Pregled zapisnikov: 
     - 14. redne seje 
     - 15. korespondenčne seje IO 
3. Poročilo računovodkinje ge. Ivice Ličen (odprte postavke na dan seje) 
4. Predlog višine nagrad  in potrditev nagrad funkcionarjem 
5. Predlog in potrditev vodje tekmovanj MNZM o začetku spomladanskega dela TS      
    2014/201 
6. Imenovanje Inventurne komisije MNZM 
7. Potrditev vodje grassroots programa za MNZM za leto 2015 
8. Predstavitev članske izkaznice – ga. Mojca Potrč 
9. Razno 
    - javna dela (Drago Mak), 
   -  registracijski komisar, 
   -  obvestilo o zaprtju pisarne MNZM v času praznikov 
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K točki 1 
 
SKLEP št. 161: Sprejme se dnevni red 15. redne seje. Od dvanajstih (12) članov IO je 
      prisotnih osem (8) članov IO. 
 

 
K točki 2 

 
SKLEP št. 162: Sprejmeta se zapisnika: 

- 14. redne seje in 
- 15. korespondenčne seje IO MNZM 

 
 

K točki 3 
 
Računovodkinja Ivica LIČEN seznani prisotne, da je poslovanje izredno gospodarno, da 
smo prejeli več sredstev z NZS za grassroots, kot smo predvideli in da so stroški v skladu 
s planiranim. 
 
Predsednik seznani prisotne, da smo več vložili v tekmovanje, treninge in v otroke. 
Zahvala selektorjem in ostalim, ki so pripomogli k večjemu uspehu. 
 
SKLEP št. 163:  IO se je seznanil s poročilom računovodkinje in z odprtimi postavkami 
       do MNZM na dan seje IO MNZM. 
 
 

K točki 4 
 
SKLEP št. 164: IO je sprejel, da se funkcionarjem MNZM po poročilih o delu za 2014 
izplačajo denarne nagrade v višini: 
 
Polletne nagrade za jesen 2014/2015 
          neto zneski 
vodja tekmovanj                                                                           320,00 
disciplinski sodnik 320,00 
namestnik DS MNZM, 3. SNL-SEVER, veteranska liga  (3 x 100,00) 300,00 
delegiranje sodnikov  MNZM in 3. SNL-SEVER 320,00 
vodja tekmovanj 3. SNL-SEVER 200,00 
delegiranje sodnikov za veteransko ligo 100,00 

 
Letne  nagrade funkcionarjem futsal 
 

 neto znesek 
vodja tekmovanja 300,00  
disciplinski sodnik kmn 150,00  
član komisije 150,00  
predsednik Komisije za mali nogomet se odpove nagrade  

 
Za trening ali tekmo prejme:  
 

- selektor: 30 EUR  



- trener: 20 EUR  
- trener vratarjev: 20,00 EUR  
- fizioterapevt – maser: 20,00 EUR  

 
 

K točki 5 
 
IO potrdi predlog vodje tekmovanj MNZM o začetku spomladanskega dela TL 
2014/2015, zato je bil sprejet: 
 
SKLEP št. 165: Začetek spomladanskega dela TL 2014/2015 je: 
 

21. MAREC 2015 
 

ČLANI – 1 (VEČER liga) 
ČLANI – 2 (1. Članska liga) 
ČLANI – 3 (2. Članska liga) 

 

27. MAREC 2015 
 

VETERANI 
 

28. MAREC 2015 
 

STAREJŠI DEČKI 
KADETI 

MLAJŠI DEČKI – KOROŠKA 
MLAJŠI CICIBANI A-1 

 

4. APRIL 2015 
 

MLADINA 
MLAJŠI DEČKI 1 
MLAJŠI DEČKI 2 
MLAJŠI DEČKI 3 

STAREJŠI CICIBANI A+B 
STAREJŠI CICIBANI A-1 
STAREJŠI CICIBANI A-2 

STAREJŠI CICIBANI - KOROŠKA 
MLAJŠI CICIBANI A-2 
MLAJŠI CICIBANI A-3 

MLAJŠI CICIBANI - KOROŠKA 

 
 

K točki 6 
 
SKLEP št. 166: Inventurna komisija za leto 2014 je: 

- Predsednik: Ervin VIDOVIČ, 
- član: Dejan GERMIČ, 
- član: Drago MAK. 

 
 
 
 



 
K točki 7 

 
SKLEP št. 167: IO soglasno potrdi Dejana GERMIČA za vodjo grassrotsa (Nogomet za 
                   vse) za leto 2015. 
 
 

K točki 8 
 
Predsednik MNZM seznani člane IO, da je Mojca POTRČ naša zunanja sodelavka, ki bo v 
pomoč pri zlati kartici  ugodnosti ter bo urejala Facebook stran MNZM. 
 
Mojca POTRČ seznani prisotne, da je bilo pred prevzemom tega vodstva registriranih 
okrog 4.800 igralcev, sedaj pa je število naraslo že na 5.700. Pogodbo z MNZM je 
podpisalo 57 ponudnikov, ki nudijo različne popuste članov društev preko zlate kartice 
ugodnosti. 
 
Drago MAK  je poizvedoval po društvih višino članarin za njihove člane. Višina članarin 
je različna, nekatera društva pa sploh ne zaračunavajo članarin svojim članom. 
 
Prednost kartice je, da se lahko društva na podlagi tega finančno okrepijo. 
 
MNZM se trudi, da bi sklenili pogodbe s podjetji tudi iz ostalih krajev po Sloveniji in bi 
tako bila prepoznavnost kratice vedno večja. 
 
Na Facebooku se promovira ponudnike in njihove ugodnosti. MNZM je poslala vsem 
društvom spletni obrazec s katerim bi pridobili podatke uporabnikov kartice, vendar 
nikakor ne moremo pridobiti osebne e-naslove uporabnikov kartic, da bi jim na njihove 
e-naslove pošiljali obvestila o  najnovejših popustih ter ostale novice. 
 
Predsednik seznani prisotne, da se na naši spletni strani reklamirajo različne reklame na 
klik, ki MNZM pomagajo do dodatnih finančnih sredstev, s tem se zmanjšajo stroški za 
urejanje naše spletne strani.  
 
Podpis s sponzorjem ČZP VEČER bo omogočila našim društvom večjo prepoznavnost, saj 
se bo v prilogi Večer predstavilo njihovo delo z njihovimi rezultati dela in uspeha. 
 
Pogodba s ČZP VEČER d.d. (pokrovitelj)  je podpisana v obdobju od 20. 11. 2014 do 30. 6. 
2015, s tem bo pokrovitelj zagotovil: 
 

- objavo v desetih barvnih oglasov  (12x 10x klubi, 2x MNZM) 

-  za napovedi tekem ali vpisov članov na redakcijskih straneh Večera v velikosti 
105 mm širina x 160 mm višina, 

- oglasno prilogo, ki bo priložena časniku VEČER. 
 
 



MNZ Maribor bo pokrovitelju za sponzorstvo zagotovil: 
 

- poimenovanje najbljše lige MNZ Maribor, Štajerske lige, v nogometno ligo Večer,  
- namestitev transparenta na vseh stadionih, kjer se odvijajo tekme MNZ Maribor, 

- objavo Večerovega logotipa na spletni strani MNZ Maribor (z linkom na 
www.vecer.com), 

- drugo po dogovoru. 

 
 

K točki 9 
 

Predsednik MNZM predlaga članom IO, da se podaljša delo preko javnih del Dragu 
MAKU za dva meseca tudi v letu 2015 (skupaj 1 leto). 
 
 
SKLEP št. 168: IO soglasno sprejme, da se Dragu MAKU podaljša delo preko javnih del 
                 še za dva (2) meseca v letu 2015. 
 
Predsednik MNZM seznani prisotne, da se bo pogovoril z registracijskim komisarjem o 
njegovem delu ter v kolikor bo potrebno bo na podlagi tega sklical korespondenčno sejo. 
 
Nekateri prisotni so mnenja, da bi morali nabaviti nove drese za reprezentance MNZM 
ter trenerke za selektorje, trenerje in fizioterapevte reprezentanc. Po daljši razpravi je 
prišlo do zaključka, da se naj pridobijo ponudbe ter da se bo o nabavi razpravljalo na 
naslednji seji IO MNZM. 
 
Simona PEZDIRC seznani prisotne, da bo pisarna MNZM zaprta 25. in 26. 12. 2014 ter 
31. 12. 2014 in 1. 1. 2015. 

 
 
Priloga zapisnika je udeležba in sodelovanje članov IO na rednih in korespondenčnih 
sejah IO v letu 2014, ki  se objavi na spletni strani MNZM. 
 

 
Seja je bila končana ob 19.30 uri. 
 
 
 
Zapisala                                                                                                        Predsednik 
Simona PEZDIRC, l.r.                                                                                             Milan JARC, l.r. 

http://www.vecer.com/

