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ZAPISNIK 
 
 

18. redne seje IO MNZ Maribor, ki je bila v ponedeljek, 25. 5. 2015, ob 19. uri v Zavrču 
 
 
Prisotni: Milan JARC, Borut JARC,Egon REPNIK, Bojan PETEK (ZNTM), Bogdan ŠUPUT 

(KMN),  Aleš TIHEC, Franc DUH, Rok HUBER,  Sebastijan HARC 
                                  Dejan GERMIČ, Ivica LIČEN in Simona PEZDIRC 
 
Odsotni: Iztok RAIŠP,Robert ČRNČEC,Boštjan DAMIŠ, Silvo BOROŠAK (MDNS), 

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: 

- 17. redne in 
- 17. korespondenčne seje IO  
- 18. korespondenčne seje IO  

  3.    Sprememba sedeža MNZM 
  4.    Prošnja NK Rdeči vragi o sklicu korespondenčne Skupščine MNZM  
  5.    Predstavitev dela delegatov v ligah MNZM in trenutno stanje v ligah MNZM 
  6.    Predlog denarnih nagrad funkcionarjem MNZM za pomlad 2015    
  7.    Razno 

 

K točki 1 
 
SKLEP št. 195:Sprejme se dnevni red 18. redne seje. Od dvanajstih (12) članov IO je 
      prisotnih osem (8) članov IO. 
 
 

K točki 2 
 

SKLEP št. 196: Sprejme se zapisnik 17. redne seje IO MNZM. 
 
SKLEP št. 197: Sprejme se zapisnik 17. korespondenčne seje IO MNZM. 
 
SKLEP št. 198: Sprejme se zapisnik 18. korespondenčne seje IO MNZM. 

mailto:info@mnzveza-mb.si
http://www.mnzveza-mb.si/


 
K točki 3 

 
V skladu z 2. členom Statuta MNZM je IO sprejel 
 
SKLEP št. 199: Sedež MNZ Maribor je Engelsova ulica 6 v Mariboru.  
 
 

K točki 4 
 

Od 12. članov IO je bilo na seji prisotnih osem (8) od tega je sklep potrdilo sedem (7) 
članov, en (1) član je bil proti, kljub temu je bil sprejet: 
 
SKLEP št. 200: Skliče se korespondenčna Skupščina MNZ Maribor za sprejem  
                   novoustanovljenega kluba NK Rdeči vragi (veterani) v članstvo MNZM.  
 
 
SKLEP št. 201: IO predlaga Skupščini MNZM  za verifikacijsko komisijo:  
 

 predsednik: Rok HUBER, 
 člana: Franc DUH in Dejan GERMIČ. 

 
SKLEP št. 202: IO predlaga Skupščini MNZM za zapisničarko Simono PEZDIRC, 
                   za overovitelja Boruta JARCA in Bojana PETKA. 
 

K točki 5 
 
Dejan Germič je predstavil kratek pregled dela delegatov v TL 2014/2015: 
 
1. Kratki povzetek  

Glede na prejšnja leta ugotavljam, da na delo delegatov s strani klubov prihaja občutno 
manj pripomb. Tudi samo delo delegatov je po mojem mnenju na precej kvalitetnejšem, 
doslednejše in na višjem nivoju ter z manj napakami.  
Predvsem novost, da so delegati dolžni sami pisati zapisnik, je bila s strani klubov dobro 
sprejeta in slednje zaznavajo kot pomoč klubom. Tudi sam menim, da smo s tem našim 
klubom, ki delujejo predvsem na amaterski bazi in z zelo majhnim številom ljudi, 
priskočili na pomoč in jim olajšali delo oz. pripravo na tekmo. Res pa je, da še kar nekaj 
klubov te možnosti ne koristi oz. jo koristi glede na delegata, ki pride na tekmo.   
Nekaj več težav z razumevanjem te filozofije MNZM imajo delegati-kontrolori (predvsem 
iz drugih MNZ), ki so na določene tekme delegirani s strani sodniške organizacije. Ti 
občasno prihajajo tudi iz drugih MNZ. Pri nekaterih je moč zaznati tudi to, da si sploh ne 
pogledajo navodil in opozoril za tekmovanja MNZM, uporabljajo napačne obrazce itd. S 
slednjimi težavami se počasi spopadamo in jih tudi odpravljamo, a je dejstvo da bodo tudi 
delegati-kontrolori primorani v celoti sprejeti naša pravila dela na področju delegatske 
službe.  
 
2. Število delegatov 

V TL 2014/2015 je na listi MNZM 29 delegatov, od tega sta 2 delegata iz koroške. Ob 
upoštevanju, da se na tekme MNZM delegirajo tudi delegati/kontrolorji, lahko povzamem, 
da to število zadostuje za potrebe tekmovanja.  



Za samo listo delegatov bi bilo koristno le, če bi bil še kakšen delegat več s koroške, saj se 
v določenih vikendih zgodi, da je na koroškem več tekem (članskih in mladinskih), zaradi 
česar se na koroško občutno pogosteje kot v preteklosti delegirajo delegati iz okolice 
Maribora. 
 
3. Starostna omejitev pri 65. letih 

Ker je na NZS starostna omejitev delegatov pri 70. Letih, prihaja s strani nekaterih 
posameznikov do pobude, da bi se z TL 2015/2016 tudi na MNZM starostna omejitev 
uskladila z NZS. Torej, da bi jo z 65. let, dvignili na 70. let.  
 
SKLEP št. 203: IO sprejme, da starostna omejitev delegatov na ligah MNZM ostane pri 65. letih. 

 
4. Okvirne potrebe za naslednjo sezono 

Za TL 2015/2016 bi predlagal, da bi se razpisali mesti za dva nova delegata. Tako bi listo 
delegatov zaokrožili na število 30, ki bi zadoščalo potrebam ob morebitnem povečanju 
števila tekem na nivoju MNZM  (možnost izpada ekip MNZM iz višjega ranga).   
V letošnji sezoni se prehaja tudi na nov informacijski sistem, tako, bi bilo še toliko bolj 
smiselno, da za naslednjo sezono ne spreminjamo korenito delegatske liste, saj bo že tako 
potrebno veliko uvajanja. 
 
SKLEP št. 204: IO sprejme, da se za TL 2015/2016 razpišeta dve novi mesti za delegata MNZM.  

 
5. Spremembe pravilnika o delegatski službi 

IO MNZM bi predlagal, da se pri Pravilniku o delegatski službi sprejmejo tudi nekatere 
spremembe, ki so spodaj navedene. Spremembe so označene z debelim tiskom. 

a) Predlog spremembe 5. člena 

Ob razpisu za nove delegate bi bilo smiselno postaviti zgornjo mejo nekoliko nižje, saj bi 
tako lahko na novega delegata računali dalj časa in ne zgolj za kako leto ali dve.  
 
5. člen bi se po novem glasil: 
1) Potrebo po novih delegatih predlaga vodja tekmovanja. Potrditev novega delegata, 

oziroma povečanje liste delegatov, kakor tudi prenehanje funkcije določenemu 

delegatu se opravi na podlagi predloga vodje tekmovanja, potrdi pa ga IO MNZ 

Maribor. 

2) Potreba po novih delegatih se objavi z razpisom na uradni spletni strani MNZ Maribor.  

3) Na razpis za novega delegata se lahko prijavi vsak državljan RS, ki ima najmanj 

srednješolsko izobrazbo, je računalniško usposobljen, je na dan testiranja star 

najmanj 25 in največ 55 let in je v nogometu aktiven vsaj 5 let oz. je oseba, ki je v 

preteklosti že bila uvrščena na delegatsko listo MNZM in je aktivno opravljala 

delo delegata MNZM.  

4) Kandidat za novega delegata mora pridobiti priporočilo ali potrdilo Medobčinske 

nogometne zveze oz. nogometnega kluba (člana MNZM). 

 

SKLEP št. 205: IO sprejme predlagane spremembe 5. člena Pravilnika o delegatski službi v MNZM.  

 
b) Predlog popravka 13. člena Pravilnika o delegatski službi v MNZ Maribor  



Da bi se izognili nekontroliranemu in neupravičenemu vsakoletnemu odstranjevanju 
delegatov bi predlagal, da se 13. člen oblikuje tako: 
 
1) Trije (3) delegati, ki so v obdobju treh (3) zaporednih TL najslabše ocenjeni 
(rezultati testiranj, seštevek napak skozi TL, ponavljajoče se napake, pripombe s 
terena, udeleženost na izobraževanjih ter upoštevanje morebitnih težjih kršitev) so 
z liste delegatov odstranjeni. Na listo delegatov se lahko uvrstijo po preteku enega TL s 
prijavo na razpis po potrebi delegatov. 
 
2) V primeru ponavljajočih, nedopustnih in malomarnih napak posameznega 
delegata, lahko vodja tekmovanja predlaga predčasno odstranitev tega delegata z 
delegatske liste MNZM. O predlogu odloča IO MNZM na podlagi podrobnega 
poročila vodje tekmovanja. 
 
3) Delegat, ki se neprimerno vede ali javno žali organizacijo MNZM, njene člane in druge 
uradne osebe na tekmi, bo odstranjen z liste delegatov. 
4) Delegat, ki se v dveh zaporednih TL ne udeleži testiranja bo odstranjen z liste 
delegatov. Na listo delegatov se lahko ponovno uvrsti le kot delegat začetnik, če njegovi 
pisni vlogi ugodi IO MNZM. 
 
5) Delegat, ki bo z delegatske liste odstranjen drugič, se nanjo v prihodnje ne more 
vrniti.  
 
SKLEP št. 206: IO sprejme predlagane spremembe 13. člena Pravilnika o delegatski službi v 
                       MNZM. 
 

V nadaljevanju je Dejan Grmič najprej predstavil statistični pregled tekmovanj v TL 

2014/2015, možne scenarije pri članskih kategorijah in problematiko, ki jo je zaznal med 

samim TL 2014/2015 
 
 

1. PREGLED TEKMOVANJ V TL 2014/2015 

 

Na podlagi prijav je MNZ Maribor v TL 2014/2015 organizirala v 9 starostnih kategorijah 21 lig, v 
katerih je skupno nastopilo 209 ekip. Organiziran je bil tudi članski pokal s 35 ekipami in 
mladinski pokal z 13 ekipami.  
 
V zimskem času je bila s strani MNZM za starostne kategorije U7, U9, U11 in U13 organizirana 
zimska liga v Mariboru in Dravogradu. 
 
 U7 U9 U11 U13 Skupaj 

Zimska liga – Maribor 16 ekip 24 ekip 29 ekip 27 ekip 96 ekip 

Zimska liga – Koroška 9 ekip 12 ekip 12 ekip 10 ekip 43 ekip 

Skupaj 25 ekip 36 ekip 41 ekip 37 ekip 139 ekip 

Tabela 1: Število sodelujočih ekip v Zimski ligi 2014/2015 
 
Organizirana je bila tudi aktivnost RIN za mlajše in starejše cicibane. 
 U9 U11 Skupaj 
RAD IGRAM NOGOMET 27 ekip 22 ekip 49 ekip 
Tabela 2: Število sodelujočih ekip v aktivnosti RIN 2014/2015 
 

 



2. ČLANSKE LIGE (VEČER liga, 1. Članska liga in 2. Članska liga) 

V TL 2014/2015 so se članske lige MNZM korenito spremenile. Po novem so se oblikovale 3 lige, s 

trokrožnim sistemom.  
 

a) Predvideno število ekip v članskih ligah MNZM v TL 2015/2016: 

V 3. SNL – Sever bo napredoval prvak VEČER lige. Skozi kvalifikacije pa bo imela možnost 

napredovanja tudi 2. uvrščena ekipa v VEČER ligi. 

MNZM lige bodo tako tvorile naslednje ekipe: 

 

- ekipe iz VEČER lige (razen prvaka in morda 2. uvrščene ekipe) = 8 – 9 ekip 

- ekipe 1. Članske lige v TL 2014/2015 (vprašljiva je ekipa Pobrežja) = 9 – 10 ekip 

- ekipe 2. Članske lige v TL 2014/2015 (letos je v tej ligi nastopalo 9 

ekip) 

= 9 ekip 

- izpadle ekipe iz 3. SNL - Sever = 1 – 4 ekipe 

- PREDVIDENO SKUPNO ŠTEVILO EKIP = 27 – 32 ekip 

*Predvsem spodnjo mejo predvidenega števila prijavljenih ekip za naslednjo TL je zelo nehvaležno 

napovedat, saj se vse do zaključka prijav ne more vedeti ali se bodo dejansko prijavile vse ekipe, ki so 

v tekmovanjih MNZM nastopale v pretekli sezoni. 

 

b) Oblikovanje posameznih lig MNZM v TL 2015/2016 

 
 VEČER liga (10 ekip): 

 

- ekipe uvrščene od 2. do 9. mesta v TL 2014/2015  (2. uvrščena ekipa 

igra kvalifikacije za 3. SNL – Sever) 

= 5 – 8 ekip 

- izpadle ekipe iz 3. SNL - Sever = 1 – 4 ekipe 

- prvak 1. Članske lige = 1 ekipa 

 

Iz VEČER lige neposredno izpade 10. uvrščena ekipa, glede na izpadle ekipe iz 3. SNL – Sever ter 

(ne)napredovanje 2. uvrščene ekipe v 3. SNL – Sever skozi dodatne kvalifikacije pa lahko tudi 9., 8. 

in 7. uvrščena ekipa. Slednje velja, če se ostane pri ligi z desetimi (10) klubi. 

 

 1. Članska liga (10 ekip): 
 

- ekipe uvrščene od 2. do 9. mesta = 5 – 8 ekip 

- izpadle ekipe iz VEČER lige = 1 – 4 ekip 

- prvak 2. Članske lige = 1 ekipa 

 

Iz 1. Članske lige neposredno izpade 10. uvrščena ekipa, glede na izpadle ekipe iz VEČER lige pa 

lahko tudi 9., 8. in 7. uvrščena ekipa. 

 

 2. Članska liga (preostale ekipe): 
 

Vse preostale ekipe, ki se bodo prijavile v lige MNZM. Glede na zgornje predvidevanje (glej tabelo 

pod točko a) bi jih naj bilo od 7 do 12 ekip. 

 

 

3. PROBLEMATIKA 
 

 Število krogov v enem TL v članski kategoriji in prestavljanje tekem 



27. krogov v članskih ligah in 6. krogov članskega pokalnega tekmovanja predstavlja izziv tako za 

klube kot MNZM, saj je sam urnik zelo natrpan in je zelo malo prostih terminov za kakršnokoli 

prestavljanje tekem. Predvsem vremenske razmere (obilne padavine) pa v zadnjih letih zmerom 

zahtevajo kakšne spremembe terminov posameznih tekem, občasno pa celo celotnega kroga. Vse 

to z namenom, da bi se koliko toliko ohranila igrišča, saj klubi v glavnem razpolagajo z enim 

igriščem, na katerem nato igrajo, po nekod pa tudi trenirajo vse selekcije. Poleg tega pa so občasno 

želje po prestavitvah tekem tudi odsotnost igralcev ob določenih za klube manj ugodnih terminih 

(prazniki). Vsakršno prestavljanje pa nato običajno povzroči prepletanje tekem (tudi z ostalimi 

selekcijami), kar je potrebno nato nenehno sproti reševati in tudi večkrat iskati nadomestne oz. 

proste termine, da se lahko na koncu vse tekme vendarle odigrajo. 
 

Predlog: 

Predlagal bi, da ostanemo pri treh članskih ligah, vendar, da se slednje oblikujejo tako, da bi se 

igralo od 18 do 23 krogov. Tako bi se lahko veliko lažje prilagajali vremenskim težavam (obilne 

padavine) in neugodnim terminom (prazniki). Posledično bi bilo veliko več možnosti za 

prestavljanje tekem in iskanje ustreznih nadomestnih terminov, izognili pa bi se tudi slabi volji in 

nepotrebni nervozi. Z manjšim številom tekem bi se tudi sama igrišča manj uničevala. 

 

SKLEP št. 207: IO se seznani z zgornjimi informacijami. Nadaljnje odločitve glede lig bo sprejel po              

                    končanem prvenstvu, ko bo situacija glede izpadlih ekip iz 3. SNL – sever in ekip, 

                   ki bodo napredovale iz VEČER lige , bolj znana. 

 
 Pokalno tekmovanje 

Predvsem pri pokalnem tekmovanju bi bilo potrebno razmisliti o spremembi, saj so trenutno v 

slednjem dolžne nastopiti vse članske ekipe. Kar pa se v praksi ne kaže kot najboljše, saj se v prvih 

krogih dogaja, da nekatere ekipe namerno izpadajo. 

 

Predlog: 

Predlagal bi, da bi bile v pokalu dolžne nastopiti le ekipe, ki nastopajo na nivoju NZS, morda pa še 

tiste iz VEČER lige, ostale pa bi se v pokal prijavile glede na interes.  

 

SKLEP št. 208:  IO sprejme, da so v TL 2015/2016 v pokalnem tekmovanju dolžne nastopiti ekipe,   

                                ki nastopajo na nivoju NZS (razen ekip iz 1. SNL) in VEČER lige, ostale ekipe pa  

                                se lahko v pokalno tekmovanje prijavijo. 

 
 Nov tekmovalni sistem pri U9 in goli 2x1 meter 

 

Z TL 2015/2016 se po vsej Sloveniji pri starostni kategoriji U9 prehaja na nov sistem. Po novem se 

bo igralo na zmanjšanem igrišču, v sistemu 4:4 brez vratarja in na gole 2 x 1m. Potrebno bi bilo 

pregledat in po potrebi prilagodit Pravilnik za tekmovanja v kategoriji U9 (objavljen na NZS) na 

zmožnosti klubov MNZM. 

 

SKLEP št. 209: IO sprejme, da se v roku 10. dni sestane strokovna komisija MNZM in do naslednje  

                               seje IO MNZM pripravi predloge glede tekmovalnega sistema pri U9 in ostale  

                               aktualne problematike.  

 

 



K točki 6 
 

SKLEP št. 210: IO je sprejel, da se funkcionarjem MNZM po poročilih o delu izplačajo  
       denarne nagrade v višini: 
 
Polletne nagrade za pomlad 2014/2015 in za jesen 2015/2016 
 
          neto zneski 
 

vodja tekmovanj                                                                           350,00 
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 220,00 
delegiranje sodnikov za veteransko ligo 100,00 
registracijska komisarka  250,00 

 
 
Za trening ali tekmo prejme:  
 

- selektor: 30 EUR  
- trener: 20 EUR  
- trener vratarjev: 20,00 EUR  
- fizioterapevt – maser: 20,00 EUR  
- ekonon: 20,00 EUR 

 
K točki 7 

 
Aleš TIHEC je mnenja, da v času prestopnega roka od 1. 7. do 15. 7. igralci nekorektno 
prestopajo v dva različna kluba ter da bi se na podlagi tega moral spremeniti PRSI. 
 
 
 
Seja je bila končana ob 21.30 uri. 
 
 
 
Zapisala                                                                                    Predsednik 
Simona PEZDIRC                                                                              Milan JARC 


