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ZAPISNIK 
 
 

17. redne seje IO MNZ Maribor, ki je bila v torek, 10. 3. 2015, ob 19. uri v sejni sobi Atletskega 
stadiona Poljane, Engelsova ulica 6 v Mariboru 
 
 
Prisotni: Milan JARC, Borut JARC,Egon REPNIK, Robert ČRNČEC, Bojan PETEK 

(ZNTM),  Boštjan DAMIŠ, Bogdan ŠUPUT (KMN), Silvo BOROŠAK (MDNS), 
                     Aleš TIHEC, Franc DUH, Rok HUBER, Ivica LIČEN in Simona PEZDIRC 
 
Odsotna: Sebastijan HARC,  Iztok RAIŠP, Danijel LORBEK, Romana LESJAK  

   
 
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 in potrditev zapisnikov: 

- 16. redne in 
- 16. korespondenčne seje IO MNZM 

  3.    Pregled sklepov IO MNZM za leto 2014 
       4.    Poročilo Strokovne komisije MNZM 
       5.    Razrešitev koordinatorja  Strokovne komisije Bojana Flisa ter predlog in   
  potrditev novega koordinatorja Strokovne komisije MNZM 
       6.    Razrešitev selektorja članske reprezentance Bojana Flisa ter predlog in 
              potrditev novega selektorja članske reprezentance MNZM 

7.    Poročilo RK MNZM za leto 2014 
8.    Predlog in potrditev novega Registracijskega komisarja MNZM 
9.    Inventurni elaborat 2014 
10.  Finančno poročilo za 2014 
11.  Predlog finančnega načrta za 2015 
12.  Spremembe v Statutu MNZM  
13.  Poročilo NO MNZM 
14.  Kartice ugodnosti 
15.  Priznanja za 2014 
16.  Priprave na skupščino MNZM  

- predlog dnevnega reda 
      17.  Razno 
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K točki 1 
 
SKLEP št. 178: Sprejme se dnevni red 15. redne seje. Od dvanajstih (12) članov IO je 
      prisotnih osem (8) članov IO. 
 
 

K točki 2 
 

SKLEP št. 179: Sprejme se zapisnik 16. redne seje IO MNZM. 
 
SKLEP št. 180: Sprejme se zapisnik 16. korespondenčne seje IO MNZM. 
 
 

K točki 3 
 
SKLEP št. 181: IO se seznani s sprejetimi sklepi IO MNZM za leto 2014. 
 
 

K točki 4 
 

SKLEP št. 182: IO se seznani s poročilom Strokovne komisije MNZM.  
 
 

K točki 5 
 

Sklep št. 183: IO razreši Bojana Flisa, kot koordinatorja Strokovne komisije MNZM. 
                      
Sklep št 184: V skladu s sklepom IO št. 146,  ki je bil sprejet na 13. redni seji IO se      
                             imenuje Darka ŽIŽEK za koordinatorja Strokovne komisije MNZM.  
 
 

K točki 6 
 

Sklep št. 185: IO razreši Bojana FLISA, kot selektorja članske reprezentance MNZM. 
 
Sklep št. 186: IO imenuje Borisa PISNIK za selektorja članske reprezentance MNZM. 
 
 

K točki 7 
 
Sklep št. 187: IO se seznani s poročilom Registracijskega komisarja MNZM za leto 2014. 
 
 

K točki 8 
 
 

Ob 19.20 se seje udeleži Robert ČRNČEC. 
 
 

Sklep št. 188: IO imenuje Simono PEZDIRC za Registracijsko komisarko MNZM. 
 



 
K točki 9 

 
Sklep št. 189: IO sprejme Inventurni elaborat za leto 2014. 
 
 

K točki 10 
 

Ob 19.26 se seje udeleži Aleš TIHEC. 
 
Sklep št. 190: IO sprejme Finančno poročilo za leto  2014. 
 
 

K točki 11 
 

Sklep št. 191: IO sprejme Finančno načrt za leto 2015. 
 

 
K točki 12 

 
Sklep št. 192: IO se seznani z naslednjimi  spremembami v Statutu MNZM in jih predlaga  
                v potrditev Skupščini MNZM: 
 
 

2. člen 
(pravni status) 

 
(1) MNZM je pravna oseba zasebnega prava, ki je v skladu z določbami zakona o 

društvih kot zveza društev vpisana v register društev.  
(2) Sedež MNZM jev Mariboru. IO MNZ Maribor s sklepom in v skladu s tem statutom 

določi naslov sedeža MNZ. 
 

19. člen 
(Skupščina MNZM) 

 
(1) Skupščina je najvišji organ MNZM. 
(2) Vsi člani MNZM so na Skupščini zastopani preko delegatov. Vsak član ima po enega 

delegata, z izjemo klubov malega nogometa, ki imajo skupaj enega delegata. 
Delegata klubov malega nogometa na Skupščini imenujejo klubi malega nogometa.  

(3) Vsak delegat ima en glas. 
(4) Delegat je lahko samo posameznik, ki je član člana MNZM in je bil s strani 

izvršilnega organa člana imenovan ali izvoljen za delegata, kot to določa statut 
člana. Sklep izvršilnega organa člana o imenovanju delegata/ov je potrebno pred 
Skupščino dostaviti MNZM.  

(5) Skupščina odloča na načine, ki so opredeljeni v 24. členu tega statuta.  



37. člen 
(svetovalne komisije za posamezna področja) 

 
(1) Svetovalne komisije MNZM za posamezna področja so: 

(a) komisija za mali nogomet, 
(b) komisija za ženski nogomet, 
(c) strokovna komisija, 
(d) komisija za objekte, 
(e) komisija za predpise, 
(f) komisija za priznanja. 

(2) Komisija za mali nogomet skrbi za razvoj malega nogometa, pripravlja predloge za 
tekmovanje in skrbi za druge zadeve v zvezi z malim nogometom. 

(3) Komisija za ženski nogomet skrbi za razvoj ženskega nogometa, pripravlja 
predloge za tekmovanje in skrbi za druge zadeve v zvezi z ženskim nogometom.  

(4) Strokovno mladinska komisija skrbi za razvoj mladinskega nogometa in za druge 
zadeve v zvezi z mladinskim nogometom. 

(5) Komisija za objekte pregleduje in opozarja na ustreznost infrastrukture 
nogometnih klubov. 

(6) Komisija za predpise pripravlja predloge predpisov MNZM ter pripravlja mnenja o 
razlagi predpisov MNZM. 

(7) Komisija za priznanja pripravlja predloge za priznanja in vodi evidenco o 
podeljenih priznanjih. 

 
 

38. člen 
(sestava, pristojnosti in mandat organov in komisij) 

 
(1) Sestava in pristojnosti organov iz 35. in 36. člena ter komisij iz 37. člena tega 

statuta se podrobneje določijo s poslovnikom IO MNZM.  
(2) Mandat organov in komisij traja štiri leta. 
(3) Člane organov iz 35. in 36. člena ter komisij iz 37. člena tega statuta imenuje IO 

MNZM, pri čemer praviloma pri imenovanju članov: 
(a) strokovne komisije upošteva predlog ZNTM, 
(b) komisije za ženski nogomet upošteva predlog KŽN, 
(c) komisije za mali nogomet upošteva predlog KMN in, 
(d) drugih komisij upošteva predloge članov MNZM.  

(4) Upravičeni predlagatelji iz prejšnjega odstavka lahko predložijo nov predlog, če IO 
MNZM prvotnega predloga ni upošteval. 

(5) Člani organov, ki odločajo na prvi stopnji in v pritožbenih organih, so lahko člani le 
tega organa iz 36. ali 37. člena in ne smejo biti člani IO MNZM ali Nadzornega 
odbora MNZM. 

 
 

K točki 13 
 

Podpredsednik NO Franc DUH seznani prisotne, da je pred sejo IO imel sejo  NO MNZM, ki 
se je seznanil s finančnim poročilom za leto 2014 ter finančnim načrtom za leto 2015. 
 
 

 
 



K točki 14 
 
Predsednik MNZM seznani prisotne, da še niso doseženi rezultati uporabe kartice 
ugodnosti s strani naših članov. 
 

K točki 15 
 

Sklep št. 193: IO potrjuje predloge Komisije za priznanje MNZM za leto 2014 ter se na    
                 Skupščini MNZM podelijo naslednja priznanja in plakete z        
                              obrazložitvami: 
 
 
 Priznanje MNZM prejmeta: 
 
1. Marko Matič: za dolgoletno aktivnost kot igralec, delegat in trener mlajših kategorij  
 
2. Silvo Borošak: za dolgoletno aktivnost kot igralec, sodnik in  organizacijsko delo v 
                                   sodniški organizaciji.  
 
 
Plaketo MNZM prejmejo: 
 
1. Ivan Berko: za dolgoletno aktivno sojenje in delo v sodniški organizaciji 
 
2. Bojan Petek: za dolgoletno aktivno igranje in trenersko organizacijsko delo 
 
3. Marijan Bloudek: za dolgoletno trenersko in organizacijsko delo 
 
4. Milan Jarc: za dolgoletno donatorsko in organizacijsko delo 
 
5. NK Dobrovce: za pomemben prispevek v nogometu  
 
6. ŠD Radlje ob Dravi: za pomemben prispevek v nogometu  
 
7. DNŠ Prevalje: za pomemben prispevek v nogometu  
 
8. NK Hoče: za pomemben prispevek v nogometu  
 
9. ŠD Partizan Pesnica: za pomemben prispevek v nogometu  
 
 

K točki 16 
 

Sklep št. 193: Skupščina MNZM bo v ponedeljek, 13. 4. 2015 z naslednjim dnevnim   
                              redom:  
 

1. Otvoritev, pozdrav gostom in izvolitev organov skupščine, to je : 

 - delovnega predsedstva (predsednika in dveh članov delovnega predsedstva) 
 - zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika 

 - verifikacijske komisije 



2.   Poročilo verifikacijske komisije  
3.   Sprejem dnevnega reda Skupščine MNZM 
4.   Potrditev zapisnika  Skupščine MNZM 17. 3. 2014 
5.   Poročilo o delu za leto 2014 
6.   Finančno poročilo za 2014 
7.   Poročilo Nadzornega odbora MNZM 
8.   Razprava po poročilih  
9.   Sprejem sprememb v Statutu MNZM 
10. Pobude za izredne omilitve kazni 
11. Program dela za 2015 
12. Finančni načrt za 2015 
13. Članstvo novoustanovljenega Nogometnega kluba Rdeči vragi (veterani)  
14. Podelitev priznanj 
15. Razno 

K točki 17 
 
Na volilni Skupščini NZS 18. 2. 2015 je bil za podpredsednika NZS za mandatno obdobje 
2015 – 2019 izvoljen predsednik MNZ Maribor Milan JARC. Statut NZS v 26. členu določa, 
da so predsedniki članov NZS člani IO NZS po položaju in da, če je član IO NZS po položaju 
izvoljen za predsednika NZS ali podpredsednika NZS, član, v skladu z lastnim statutom, 
imenuje nadomestnega člana v IO NZS.  
 
Na podlagi navedenega smo bili s strani NZS pozvani, da imenujemo nadomestnega člana 
v IO NZS.  
 
Z osmimi (8) glasovi »ZA in dvema (2) proti je bil sprejet: 
 
Sklep št. 194: Nadomestni član IO NZS je, član IO MNZM, Sebastijan HARC. 
 
 
Bogdan ŠUPUT predlaga da se preveri, če je potrebno sklicati volilno skupščinoglede nato, 
da je  odstopil podpredsednik Damir PEKIČ 8. 3. 2014. 
 
Sklep št. 195: S strani NZS je potrebno pridobiti pravniško mnenje glede odstopa   
                              podpredsednika MNZM in nadomestnih volitev za podpredsednika MNZM. 
 
 
Boštjan DAMIŠ je s strani dveh delegatov s Koroške prejel vprašanje ali bodo lahko 
delegati iz MNZM opravljali delegatsko funkcijo na NZS tudi po 65. letu, saj jo na nivoju 
NZS lahko, na nivoju MNZM pa ne,zaradi različnih pravilnikov. 
Boštjan Damiš poda pobudo, da se pravilnika uskladita in se s tem   omogoči isti status 
delegatov na vseh MNZ in NZS. 
 
Glede na sprejet Pravilnik o delegatski službi MNZM je mnenje članov IO da so liste za to 
tekmovalno leto potrjene, zato bo IO MNZM zadevo  obravnaval po končanem TL 
2014/2015. 
 
Seja je bila končana ob 20.50 uri. 
 
Zapisala                                                                                                        Predsednik 
Simona PEZDIRC, l.r.                                                                                           Milan JARC, l.r. 


