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ZAPISNIK 
 
 

2. izredne seje IO MNZ Maribor, ki je bila v torek, 24. 06. 2014, ob 17. uri v sejni sobi 
upravnih prostor na atletskem stadionu Poljane, Engelsova 6, Maribor, 
 
Prisotni: Milan JARC, Aleš TIHEC, Egon REPNIK, Sebastijan HARC,  Rok HUBER, Bogdan 

ŠUPUT (KMN),  Bojan PETEK (ZNTM), Domen ŽNIDARIČ. 
 
Odsotni:   Borut JARC (opravičil), Boštjan DAMIŠ (opravičil), Iztok RAIŠP (opravičil), 

Robert ČRNČEC (opravičil),  Silvo BOROŠAK (MDNS) (opravičil). 
 

 
Predsednik MNZ Maribor, Milan Jarc je pozdravil prisotne in predlagal v sprejem posredovani 
dnevni red 
 
 

1. Pregled preliminarne popolnitve lig MNZM za tekmovalno leto 2014/2015 
2. Razrešitev Tekmovalne komisije za sezono 2013/2014 
3. Predlog denarnih nagrad funkcionarjem in trenerjem za tekmovalno leto 2013/2014 

- spomladanski del 
4. Potrditev komisij za novo tekmovalno sezono 2014/2015  
5. Razno 

 

Predlagani dnevni red je sprejet soglasno. 
 
 
 

K točki 1: 
 

Predsednik predstavi pregled lig. Dokončen seznam za objavo se sestavi po dokončanju 
kvalifikacij, ki jih trenutno igra Nk Korotan. Na spletu objavimo obvestilo o sistemu 
tekmovanja v teh ligah MNZM v naslednji sezoni. 
 
SKLEP št. 131: IO soglasno sprejme sklep, da se na podlagi reogranizacje lig v sezoni 
2014/15 ustrezno popravi Tekmovalni pravilnik, in sicer najkasneje do 07.07.2014.  
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K točki 2 

 
 
Predsednik na kratko pojasni zadevo, po preverjanju na NZS in iz odgovora, ki ga je 
slednja podala izhaja, da ni običajno, da je funkcionar v klubu tudi vodja tekmovanj. 
 
G. Harc obenem doda, da ni zaznal bistvenih razlik glede vodij tekmovanj v preteklosti in 
ne more izpostaviti ne slabih in dobrih lastnosti enega ali drugega. 
 
SKLEP št. 132:  Anulira se sklep št. 12, zapisnika 2. redne seje IO NZ Maribor z dne 

10.06.2013 o imenovanju tekmovalne komisije za obdobje 2013 - 
2017. 

 
 
 

K točki 3 

 
IO se seznani s predlaganimi denarnimi nagradami. K predlogom ni pripomb. 
  
Funcionarje se pozove k oddaji poročil za minulo sezono, rok za oddajo je 10. 07. 2014.   
 
 
 
 

K točki 4 

 
Po krajši razpravi in pregledu predlogov za novo Tekmovalno komisijo, prisotni člani IO 
nimajo pripomb. 
 
SKLEP št. 133:  IO za tekmovalno sezono 2014/2015 soglasno potrdi Tekmovalno 

komisijo v nslednji sestavi: 
 
Vodja tekmovanj:                                                Dejan Germič 
Namestnik vodne tekmovanj:                            Bogdan Šuput 
Komisar za delegiranje sodnikov:                     Drago Koletnik  
Komisar za delegiranje sodnikov vet. ige:        Jože Velički 
 
Administrativna pomoč:                                     Simona Pezdirc  
 
 
 
 

K točki 5 
Razno 

 
 

a) Problematika delegatov - pregled rezultatov ankete 
 

 G. Tihec predstavi primer pravilnika o delegatih pri Futsalu in pojasni konkretne 
težave na samih tekmah v ligah.  

 G. Šuput še sam doda pojasnila k problematiki delegatov. Morebiti je bila anketa 
nekoliko nerodna, sicer pa sam zagovarja ureditev te problematike. 



 G. Šuput predlaga, da se do 07.07.2014 pripravi predlog Pravilnika o delegatih.  
 

SKLEP št. 134:   Delovna skupina v Sestavi g. Duh, g. Šuput in g. Germič pripravi osnutek 
Pravilnika o delegatski funkciji do 07.07.2014. Kot novi vodja 
tekmovanja se v komisijo vključi Dejan Germič. 

 
 
 

b) Pobuda strokovni komisiji 
 

 G. Harc izpostavi problemmatiko glede strokovnih tem, obravnavanih na sejah IO 

- premalo predlogov in debate o stroki. Potrebno bi bilo postaviti cilje in 

posledično naloge.  Apel na strokovno komisijo, predlogi glede infrastrukture, 

tekmovanj, popularizacije nogometa - kvantiteta in kvaliteta.  

 

Pobuda na Strokovno komisijo:  Zadolži se za pripravo kratkoročnega in 

dolgoročnega plana razvoja nogometa v MNZM, predvsem pri najmlajših selekcijah. 

 

 

c) Vloga »Rdeči vragi« 

 

 G. Repnik predstavi vlogo Rdečih vragov Nk Kovinar. Skupščina potrdi novo 

vlog0. Po mnenju g. Repnika pa je vloga nepopolna. Manjka odločba občine in 

zapisnik zadnje skupščine. Pozove se jih k dopolnitvi.  

 

d) Liga U7 

 

a) G. Tihec izpostavi problematiko vzpostavitve lige U7. Ali se bo tekmovanje 

izvedlo v 2014/15 ali ne.  

 

SKLEP št. 135:   IO soglasno sprejme sklep, da se v tekmovalnem letu 2014/2015 
vzpostavi liga U7, strokovna komisija pa do 14.07.2014 pripravi 
predlog tekmovalnega ustroja. 

 

 
 

 
Seja je bila končana ob 18:45 uri. 
 
 
 
 
Zapisal                                                                                              Predsednik 
Domen ŽNIDARIČ, l.r.                                                                     Milan JARC, l.r. 
 
 


