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ZAPISNIK  

 
15. redne seje IO MNZ Maribor, ki je bila, 20. 3. 2012, ob 18. uri v sejni sobi dvorane 
Tabor, Koresova ulica 7 v Mariboru 
 
 
Prisotni: Rudi TURK, Matjan COJHTER, Bogdan TUŠEK, Samo DVORŠAK, Bogdan 

ŠUPUT, Silvo BOROŠAK (MDNS), Franc DUH (NO), Ivica LEČEN  in Simona 
PEZDIRC. 

 
Odsotni:   Milan MIKL, Borut JARC (ZNTM), Bojan BAN, ml. Slavko ČERNOGA, Željko 

KLJAJIĆ. 

 
Predsednik MNZ Maribor, Rudi TURK, je pozdravil prisotne in predlagal v sprejem posredovani 

dnevni red: 
 

           1.  Pregled zapisnikov: 
- 14. redne seje, 
-   9. korespondenčne  seje in 
-   Odbora za nujne zadeve 

2. Predlogi za spremembe DP MNZM  
3. Odgovor ZNT Maribor o igranju mlajših dečkov »A+B« po celotnem igrišču 
4. Inventurni elaborat 2011 
5. Finančno poročilo za 2011 
6. Poročilo NO 
7. Predlog finančnega načrta za 2012 
8. Skupščina MNZM:  

- pobude za izredne omilitve kazni 
9. Imenovanje delegatov za redno Skupščino NZS, 19. 4. 2012 
10. Razno 

 

SKLEP št. 1: IO soglasno sprejme predlagan dnevni red.  
 
 

K točki 1 
 

S spremembo 60. člen v TP MNZM, glede na izpad iz višjega ranga tekmovanj, se počaka. 
 
SKLEP št. 2:  IO sprejmejo se zapisniki: 
 

- 14. redne seje IO MNZ Maribor, 
-   9. korespondenčne seje in 
- Odbora za nujne zadeve MNZM. 
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K točki 2 
 
Disciplinski sodnik Bojan KITEL predlaga naslednje spremembe v Disciplinskem 
pravilniku MNZM: 
 

V 1. in v vseh nadaljnjih členih naj se izraz »funkcionar« nadomesti z izrazom »uradna 
oseba«. Na tej podlagi se spremeni drugi stavek drugega člena in se glasi »Uradne osebe 
so vse osebe, ki imajo kakršnokoli uradno vlogo v nogometu, še zlasti vsaka 
odgovorna oseba, član organa, član komisije, delegat tekme, sodnik, pomočnik 
sodnika, trener in ostale osebe, ki so odgovorne za tehnične, zdravstvene in 
upravne zadeve v NZS, MNZ, ligah, nogometnem klubu, KMN ali KŽN.« 
 
V 26. členu naj se za besedo, disciplinski sodnik doda »ali njegov namestnik« in 
nadaljuje tekst », ki ga določi IO MNZ« 
 
Predlagam, da se doda novi I. odstavek 30 člena pravilnika, ki bo nedvoumno določal, da 
lahko disciplinski sodnik izvede skrajšan postopek, če je znanih dovolj dejstev na 
podlagi katerih lahko odloča. Predlagam naslednji tekst: 
 
»Če je znanih dovolj dejstev in okoliščin prekrška disciplinski sodnik odloči v 
skrajšanem postopku, brez ugotavljanja dodatnih dejstev in okoliščin prekrška 
ter izda sklep.« 
 
Takšna določba je potrebna zato, ker posamezniki menijo, da je potrebno v vseh 
primerih izvesti disciplinski postopek, kar je v nasprotju z namenom pravilnika.  
 
S tem bomo lahko pravilnik uporabljali tudi v prihodnje in zato ni potrebno prevzeti 
disciplinskega pravilnika NZS. 
 

 

SKLEP št. 3: IO sprejme spremembe in dopolnitve v DP MNZM, ki jih predlaga DS.  
                         DS MNZM pripravi čistopis Disciplinskega pravilnika MNZM. 
 
 

K točki 3 
 

UO ZNTM je  podal naslednji predlog: do U-10 se igra prečno 6 igralcev + vratar; 
U-12 igra 8 igralcev + vratar vzdolžno od kazenskega prostora do kazenskega prostora 
( od16 do 16) . 
 
 
SKLEP št. 4: IO potrdi predlog UO ZNTM in tako se oblika tekmovanja za ligo mlajših    
                         dečkov 8+1 (od 16 do 16) prične s TL 2011/2012. Bogdana Šuput se      
                         zadolži za sliko z merami igrišča in goli, ki se pošlje klubom. 
 
 

K točki 4, 5, 6 in 7 
 

 

Franc DUH,član NO, seznani prisotne, da je NO pregledal dokumentacijo poslovanja za leto 

2011, na katero ni pripomb. 

 



3 

 

SKLEP št. 5: IO sprejme naslednja poročila: 
- Inventurni elaborat MNZM za 2011, 
- Finančno poročilo MNZM za 2011, 
- Poročilo NO MNZM za 2011, 
- Predlog finančnega načrta MNZM za 2012. 

 
K točki 8 

 
Pobude za izredne omilitve kazni so podali: 
 

- igralec Dejan Štrucl, NK Cerkvenjak, 
- igralec Emir Maček, NK Partizan Fram, 
- predstavnik Srečko Beranič, NK Miklavž, 
- igralec Jernej Štančič, NK Malečnik, 
- igralec Luka Hauc , NK Paloma, 
- igralec Rok Ferk, NK Paloma. 

 
SKLEP št. 6: IO ne soglaša z izrednimi omilitvami kazni, zgoraj navedenim igralcem in                    
                           funkcionarju. 
 

K točki 9 
 

SKLEP št. 7: IO imenuje štiri delegate za redno Skupščino NZS, 19. 4. 2012: 
 
                           -   Matjan COJHTER, 
                             -    Samo DVORŠAK, 
                             -    Bogdan ŠUPUT, 
                             -    Romana LESJAK. 
 

K točki 10 
 

IO MNZM je obravnaval prošnjo KNK Fužinar o oprostitvi kazni in sprejel naslednji 
sklep: 
 
SKLEP št. 8: KNK Fužinar se omogoči, da preostanek dolga za leto 2011 v višini    
                       284,00 EUR poravna v treh obrokih, vendar je potrebno zadnji obrok   
                       poravnati  najkasneje do, 31. 5. 2012. 
 
 
IO je obravnaval vlogo NK Kovinar Tezno glede članstva v MNZM: Istočasno nam je 
NK Tezno Maribor v tej zadevi  poslal potrdili izdani od RS Ministrstvo za gospodarstvo, 
Urad RS za intelektualno zaščito. 
 
 
SKLEP št. 10: IO odloči , da vloge NK Kovinar Tezno   ne bo uvrstil na zasedanje  
                            Skupščine MNZM, dokler se dokončno ne reši vprašanje imena kluba. 
 
 
Seja ja bila končana ob 19.30. 
 
 
Zapisala:        Predsednik 
Simona Pezdirc, l.r.       Rudi Turk, l.r. 


