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ZAPISNIK 2. REDNE SEJE IO MNZM 
 

ki je bila v torek, 11. maja 2021, ob 18.30 v sejni sobi atletskega stadiona Poljane, Engelsova ulica 6 v 

Mariboru. 

Prisotni: Dejan Germič, Robert Črnčec, Robert Meznarič, Boštjan Damiš, Marko Ozim, Boštjan 

Kamenšek (ZNTM), Uroš Kelbič, Aleš Tihec, Dejan Ramšak, Martin Potočnik, Domen 

Majcen in Simona Pezdirc. 

Odsotni: Mitja Korošec, Dejan Kramberger, Silvo Borošak (MDNS) in Dušan Jovanovič (NO). 

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 1. redne seje IO MNZM z 29. 3. 2021 

3. Tekmovanja MNZM v TL 2020/2021 

4. Člansko in mladinsko pokalno tekmovanje MNZM 

5. Predlogi kandidatur za člane organov in komisij NZS za mandatno obdobje 2020 - 2024 

6. Razno 

 

Od trinajst (13) članov IO je bilo prisotnih osem (8) članov, kar pomeni, da je seja sklepčna. 

 

K točki 1 

SKLEP št. 31: IO soglasno potrdi dnevni red 2. redne seje IO MNZM. 

K točki 2 

SKLEP št. 32: IO je soglasno potrdil zapisnik 1. redne seje IO MNZ Maribor z 29. 3. 2021. 

 

K točki 3 

Pred obravnavo točke 3 sta se seje udeležila Boštjan Kamenšek in Aleš Tihec tako je od tega trenutka naprej 
bilo od trinajst (13) članov IO na seji prisotnih deset (10) članov.  
 
Člani IO so se intenzivno in celovito ukvarjali s trenutnimi razmerami, povezanimi s tekmovanji MNZM v 
TL 2020/2021. Po temeljitem tehtanju  vseh  prednosti in slabosti, ki jih v  trenutnih  razmerah 
zahtevajo  veljavni predpisi  oz. vladni odloki  za nadaljevanje tekmovanj ter  celostni  obravnavi 
argumentov, vezanih na nadaljevanje tekmovanj, pri čemer  se je v obzir vzelo tudi vsa prispela 
razmišljanja s strani naših klubov, kar je razpravo še toliko bolj konkretiziralo. Po razpravi je IO MNZM 
soglasno sprejel: 
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 Stran 2 MNZ Maribor 

 
SKLEP št. 33: Z 11. 5. 2021 se dokončno prekinejo oz. zaključijo vsa tekmovanja pod okriljem MNZ 

Maribor v TL 2020/2021.  

Ker so vse nadaljnje odločitve glede sestave lig za TL 2020/2021 v veliki meri odvisne oz. povezane tudi s 
sestavami lig na nivoju NZS je IO MNZM sprejel tudi: 
  
SKLEP št. 34: O načinu oblikovanja, popolnjevanja in sestave posameznih lig za TL 2021/2022 bodo 

odločali organi MNZ Maribor na eni izmed naslednjih sej.  

K točki 4 

Predsednik MNZ Maribor je seznanil prisotne, da je IO NZS sprejel določene spremembe za članski pokal 

NZS, in sicer bodo v TL 2021/2022 v slednjem tekmovale zgolj ekipe 1. SNL in prvo uvrščeni ekipi iz 2. SNL 

iz TL 2020/2021. Z TL 2022/2023 pa gre članski pokal NZS v popolnoma spremenjen format, in sicer se 

bo v celoti (od nivoja MNZ do finala) odvil v isti sezoni. Na kratko je predstavil vse bistvene značilnosti 

novega formata. Prav tako pa je seznanil vse prisotne, da se na nivoju NZS v TL 2021/2022 ukinja mladinski 

pokal NZS. Po razpravi sta bila sprejeta:  

SKLEP št. 35: V TL 2021/2022 se ne bo izvedel članski pokal MNZ Maribor, s TL 2022/2023 pa  bodo 

klubi MNZ Maribor v članskem pokalu nastopali v skladu s sistemom in navodili, ki jih bo 

določila NZS. 

  
SKLEP št. 36: S TL 2021/2022 se ukine mladinski pokal MNZ Maribor.  

K točki 5 

Predsednik MNZ Maribor je prisotne seznanil z razpisom kandidatur za organe in komisije NZS za 

mandatno obdobje 2020-2024. Ob tem je prosil  prisotne, da v kolikor želijo kandidirati za posamezne 

funkcije, mu izpolnjene obrazce vrnejo najkasneje do četrtka, 20. maja 2021. 

 

Na podlagi prejetih kandidatur bo nato sklical korespondenčno sejo IO MNZ Maribor, saj je rok za oddajo 

na NZS do 24. 5. 2021. 

K točki 6 

Predsednik MNZM je na kratko predstavil dogovor med njim in g. Novarličem (MDNS Maribor) glede taks 

za prijateljske tekme. Se pa bo vse podrobnosti povezane s tem pripravilo do naslednje seje IO MNZM. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.30. 

 
 

Zapisala 

 

Predsednik MNZM 

Simona Pezdirc Dejan Germič 

  

 


