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ZAPISNIK 19. REDNE SEJE IO MNZM 

 

ki je bila v ponedeljek, 5. oktobra 2020, ob 19.00 v sejni sobi atletskega stadiona Poljane, Engelsova ulica 6 v 

Mariboru 

 

Prisotni: Dejan Germič, Mitja Korošec, Robert Črnčec, Aleš Tihec, Boštjan Damiš, Marko Ozim,                  

Primož Fajmut, Uroš Kelbič, Boštjan Kamenšek (ZNTM), Dejan Kramberger (Futsal).  

Odsotni: Anton Kramberger,  Dušan Jovanović, Silvo Borošak (MDNS). 

Ostala prisotna:  sekretarka MNZM Simona Pezdirc 

 

 

Predsednik MNZ Maribor, Dejan Germič, je pozdravil vse prisotne in predlagal v sprejem posredovan dnevni 

red: 

1. Sprejem dnevnega reda in ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev zapisnika 18. redne seje IO MNZM z 18. 6. 2020 

3. Potrditev zapisnika 14. korespondenčne seje IO MNZM z 18. 8. 2020 

4. Razpis za Zimsko ligo MNZ Maribor 2020/2021 

5. Razpis volitev za predsednika in štiri podpredsednike NZS 

6. Imenovanje štirih delegatov MNZM za Skupščino NZS, 26. 10. 2020, ob 17.30 na Brdu pri Kranju 

7. Poročilo s seje IO NZS s 6. 9. 2020 

8. Razno 

 

Od 13. članov IO je bilo na začetku seje prisotnih 10 članov, kar pomeni, da je seja sklepčna. 

 

K točki 1 

SKLEP št. 1: IO soglasno potrdi dnevni red 19. redne seje IO MNZM. 

 

K točki 2 

SKLEP št. 2: IO soglasno potrdi zapisnik 18. redne seje IO MNZM z 18. 6. 2020. 

 

K točki 3 

SKLEP št. 3: IO soglasno potrdi zapisnik 14. korespondenčne seje IO MNZM z 18. 8.  2020. 
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 Stran 2 MNZ Maribor 

 

K točki 4 

Predsednik MNZM na kratko predstavi vsebino razpisa za Zimsko ligo MNZ Maribor v TL 2020/2021. Ob tem 

predvsem poudari vsebinske spremembe glede na pretekla leta in vzroke za te spremembe (ukrepi povezani z 

novim virusom COVID-19). 

SKLEP št. 4: IO soglasno potrdi organizacijo Zimske lige MNZ Maribor v TL 2020/2021 v skladu z vsebino 

predloženega dokumenta »Razpis za Zimsko ligo MNZ Maribor v TL 2020/2021«, katera pa se 

lahko s strani vodje tekmovanja Zimske lige ustrezno prilagodijo v kolikor bi slednje zahtevale 

razmere povezane z ukrepi novega virusa COVID-19. 

K točki 5 

Predsednik MNZM je vse prisotne seznanil o vsebini pogovorov, v katere je bil v povezavi z volitvami NZS 

vključen s strani različnih nogometnih deležnikov. Zatem je med člani IO MNZM sledila razprava o predstavljeni 

vsebini in njihovih stališčih ter razmišljanjih. Po koncu razprave so se s strani IO MNZM soglasno sprejeli 

naslednji sklepi: 

SKLEP št. 5: V skladu z razpisno dokumentacijo NZS (VOLITVE 2020) se za izpolnjevanje obrazca 

OBR02_Zapisnik (Zapisnik organa člana NZS), s strani IO MNZM določi naslednja sestava: 

- Dejan Germič (predsedujoči) 

- Simona Pezdirc (zapisničarka) 

- Mitja Korošec (overovitelj) 

- Robert Črnčec (overovitelj) 

SKLEP št. 6: MNZ Maribor, v skladu z razpisno dokumentacijo (VOLITVE 2020) objavljeno v razpisu volitev 

za predsednika NZS in podpredsednike NZS za mandatno obdobje 2020 – 2024,  predlaga 

Radenka Mijatovića kot kandidata za predsednika NZS. 

SKLEP št. 7: MNZ Maribor na volitvah NZS, 26. oktobra 2020, daje podporo kandidatu za predsednika NZS 

g. Radenku Mijatoviću. 

SKLEP št. 8: MNZ Maribor, v skladu z razpisno dokumentacijo (VOLITVE 2020) objavljeno v razpisu volitev 

za predsednika NZS in podpredsednike NZS za mandatno obdobje 2020 – 2024,  predlaga 

Dejana Germiča kot kandidata za podpredsednika NZS. 

SKLEP št. 9: MNZ Maribor na volitvah NZS, 26. oktobra 2020, daje podporo naslednjim kandidatom za 
podpredsednika NZS: 

- g. Dejan Germič – predsednik MNZ Maribor; 
- g. Stanislav Glažar – predsednik MNZ Ptuj; 
- g. Danilo Kacijan – predsednik MNZ Murska Sobota; 
- g. Gvido Mravljak – predsednik MNZ Ljubljana oz. kandidat za podpredsednika NZS, ki 

ga bo predlagal IO MNZ Ljubljana. 

K točki 6 

Predsednik MNZM predstavi svoje pomisleke in razmišljanja glede takojšnjega poimenskega 
imenovanja delegatov MNZ Maribor za volilno skupščino NZS. Po razpravi je bil soglasno sprejet:  

SKLEP št. 10: IO MNZM z namenom zaščite integritete in v izogib nepotrebnega vznemirjanja ter pritiskanja s 

strani tretjih oseb na posameznega delegata MNZ Maribor v zvezi z volitvami NZS, pooblasti 

predsednika MNZ Maribor, Dejana Germiča, da izmed organov in komisij MNZM neposredno pred 

volitvami določi štiri (4) delegate MNZ Maribor, ki bodo 26. oktobra 2020 kot delegati MNZ 

Maribor glasovali na volilni skupščini NZS. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                     

 Stran 3 MNZ Maribor 

 

K točki 7 

Pri tej točki je predsednik prisotne seznanil, da se je udeležil 53. seje IO NZS, ki je bila v nedeljo, 6. septembra 

2020, ob 16. uri v športnem parku Stožice, Vojkova cesta 100 v Ljubljani, na kateri so najprej potrdili dnevni red 

in zapisnike 49. seje IO NZS z 29.6.2020, 50. dopisne seje IO NZS s 14.7.2020, 51. dopisne seje IO s 24.7.2020, 

52. dopisne seje IO NZS z 11.8.2020 in 11. seje Odbora za nujne zadeve NZS. Prav tako je na kratko povzel 

vsebino sprejetih zadev in razprav pri točkah, ki so se nanašale na: 

- pomoč klubom (zaradi COVID-19) v jesenskem delu tekmovalne sezone 2020/2021,  

- imenovanje selektorjev Futsala (moška in ženska A reprezentanca),  

- nadomestila za uradne osebe za futsal,  

- sprejete spremembe Pravilnika NZS za Futsal,  

- sklic volilne skupščine, ki bo 26. oktobra 2020.  

 

K točki 8 

Glede na to, da je za soboto, 26.9.2020, in nedeljo, 27.9.2020, bila predvidena organizacija Dneva nogometa 

MNZM, predsednik vse prisotne seznani o razlogih za odpoved in o načinu/ih kako se bo slednje glede na 

trenutne ukrepe povezane z novim virusom COVID-19 poskušalo nadomestiti. 

Predsednik vse prisotne seznani z vsebino dopisa, ki smo ga prejeli v povezavi z letovanjem na 

Debelem rtiči. Za letovanje otrok depriviligiranih skupin na Debelem Rtiču, ki bo potekalo od 15. do 

20. 11. 2020,   so se člani IO strinjali, da bodo poskusili do 26.10.2020 predlagati otroke iz svojih ali 

okoliških klubov, saj  je žal v skoraj vsakemu klubu otrok, ki ima doma socialno stisko. Vendar se je že 

v preteklih letih žal izkazalo, da starši ne želijo izpostavit svojih otrok, poleg tega pa je velika težava še 

v tem, da letovanje poteka v času rednega pouka. Za letovanje se lahko predlaga otroke selekcij U13 in 

U11. Celotne stroške (prevoz, bivanje, prehrana, strokovne delavce, ipd.)  v celoti krije UEFA. 

Podpredsednik MNZM, Mitja Korošec, je vse prisotne seznanil s potekom razpisa za sofinanciranje 

športa s strani MO Maribor in povezanimi težavami, ki so nastale s prikazovanjem pobranih vadnin oz. 

s posledičnim različnim tolmačenjem med vadninami, članarinami in donacijami. Ob tem izpostavi, da 

se v MO Maribor pripravlja pravilnik, ki zahteva sprejem skupne strategije s strani vseh društev, ki 

delujejo znotraj posamezne športne panoge. V kolikor društva te Strategije ne bodo sprejele do konca 

januarja 2021, potem ne bodo morala kandidirat na razpisana javna sredstva za leto 2022. Prav tako 

društvo ne bo upravičeno do sofinanciranje ekipe, če v posamezni ekipi ne bo vsaj 50% igralcev, ki 

imajo stalno prebivališče v MO Maribor. 

Seja je bila zaključena ob 20.00. 

 

       Zapisala                                                                   Predsednik MNZM 

Simona Pezdirc                                                         Dejan Germič 

              

     

 

 


