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ZAPISNIK 20. REDNE SEJE IO MNZM 

 

ki je bila v ponedeljek, 8. marca 2021, ob 18.00 v Dom krajanov Brunšvik, Brunšvik 49b, 2327 Rače 

 

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

Primož Fajmut, Uroš Kelbič, dr. Dušan Jovanović, Boštjan Kamenšek (ZNTM), Dejan Kramberger 

(Futsal).  

Odsotni: Anton Kramberger, Silvo Borošak (MDNS). 

 

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 19. redne seje IO MNZM z 5. 10. 2020 

3. Potrditev zapisnika 15. korespondenčne seje IO MNZM z 30. 10. 2020 

4. Potrditev zapisnika 16. korespondenčne seje IO MNZM z 8. 1. 2021 

5. Potrditev zapisnika 17. korespondenčne seje IO MNZM s 27. 1. 2021 

6. Potrditev zapisnika 18. korespondenčne seje IO MNZM z 12. 2. 2021 

7. Seznanitev s poročilom NO MNZM s 1.3.2021 

8. Potek in izvedba redne in volilne Skupščine MNZ Maribor v letu 2021  

9. Tekmovanja MNZ Maribor (pomlad 2021) 

10. Razno 

 

Od trinajst (13) članov IO je bilo na začetku seje prisotnih devet (9) članov, kar pomeni, da je seja sklepčna. 

 

K točki 1 

SKLEP št. 1: IO soglasno potrdi dnevni red 20. redne seje IO MNZM. 

 

K točki 2 

SKLEP št. 2: IO soglasno potrdi zapisnik 19. redne seje IO MNZM z 5. 10. 2020. 

 

K točki 3 

SKLEP št. 3: IO soglasno potrdi zapisnik 15. korespondenčne seje IO MNZM z 30. 10. 2020. 
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 Stran 2 MNZ Maribor 

 

K točki 4 

SKLEP št. 4: IO soglasno potrdi zapisnik 16. korespondenčne seje IO MNZM z 8. 1. 2021. 

K točki 5 

SKLEP št. 5: IO soglasno potrdi zapisnik 17. korespondenčne seje IO MNZM s 27. 1. 2021. 

K točki 6 

SKLEP št. 6: IO soglasno potrdi zapisnik 18. korespondenčne seje IO MNZM z 12. 2. 2021. 

K točki 7 

SKLEP št. 7: IO se je seznanil s Poročilom NO MNZM s 1.3.2021. 

K točki 8 

Pred obravnavo točke 8 se je seje udeležil Primož Fajmut, tako je od tega trenutka naprej bilo od trinajst (13) 

članov IO na seji prisotnih deset (10) članov. 

Predsednik MNZM je vse prisotne seznanil z zapisnikom 3. seje Volilne komisije MNZM in samim številom 

prejetih kandidatur za razpisana mesta po posameznih organih MNZ Maribor, kakor tudi s trenutno veljavnimi 

vladnimi odloki, povezanimi s preprečevanjem širjenja novega virusa COVID-19, ki v ponedeljka, 15.3.2021, še 

ne bodo omogočali fizične izvedbe redne in volilne Skupščine MNZM. Po razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi:  

SKLEP št. 8: Na podlagi pete točke 7. člena Pravilnika o volitvah in razrešitvah voljenih organov MNZ 

Maribor IO sprejme odločitev, da se zaradi preprečitve širjenja bolezni Covid-19 in določb 

odlokov Vlade RS, ki omejujejo zbiranje ljudi, volilna skupščina MNZ Maribor izvede nestično - 

po klasični pošti. 

 

SKLEP št. 9: IO MNZM potrdi, da se zaradi razglašene epidemije skliče 3. korespondenčna Skupščina MNZM, 
ki se začne, 16. marca 2021, ob 12.00 in se zaključi, 16. aprila 2021, z naslednjim dnevnim 
redom: 

1) Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika; 
2) Potrditev Finančnega poročila MNZM za leto 2020; 
3) Potrditev Poročila o delu MNZM za leto 2020; 
4) Potrditev Poročila NO MNZM za leto 2020; 
5) Potrditev predloga Finančnega načrta za leto 2021.   

 

SKLEP št. 10: IO za verifikacijsko komisijo predlaga Boštjana Kamenška za predsednika ter Dejana 

Krambergerja in Marka Ozima za člana komisije.  

 

SKLEP št. 11: IO za overovatelja zapisnika predlaga Mitjo Korošca in Uroša Kelbiča. 

 
SKLEP št. 12: IO za zapisničarko predlaga Simono Pezdirc. 
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K točki 9 

Pred obravnavo točke 9 se je seje udeležil Dušan Jovanovič, tako je od tega trenutka naprej bilo od trinajst 

(13) članov IO na seji prisotnih enajst (11) članov. 

Predsednik MNZM je najprej predstavil trenutno veljavne vladne odloke povezane s preprečevanjem 

širjenja novega virusa COVID-19 in kaj slednji pomenijo za nogometne aktivnosti na nivoju NZS in 

MNZM. Zatem je še predstavil svoja razmišljanja glede možnih scenarijih povezanih s tekmovanji pod 

okriljem MNZM. Nato je sledila poglobljena razprava v kateri so aktivno sodelovali vsi prisotni člani IO 

MNZM. Na koncu je bil sprejet naslednji sklep oz. obvestilo za člane MNZM: 

SKLEP št. 13: Trenutni vladni odloki na nivoju MNZ Maribor ne dopuščajo kontaktnih treningov in 

posledično izvedbe tekem. IO MNZM si prizadeva, da se v primeru spremembe 

epidemiološkega stanja in morebitnega sproščanja ukrepov, nadaljuje z izvedbo 

tekmovanj tudi pod okriljem MNZM. V ta namen se pripravljajo različni scenariji, ki so 

neposredno vezani na datume in spremembe ukrepov. V kolikor bo absolutna sprostitev 

s strani države in NZS izvedena najkasneje do ponedeljka, 12. 4. 2021, bodo izpeljane 

preostale tekme prvega dela prvenstva ter drugi del prvenstva v prilagojeni izvedbi. V 

kolikor bo sproščanje ukrepov izvedeno kasneje, bo IO MNZM sproti prilagajal izvedbo 

posameznih tekmovalnih procesov! IO si bo še naprej prizadeval izvesti tekmovalni del 

za vse selekcije. 

 
 

K točki 10 

Pod točko razno je predsednik MNZM vse prisotne seznanil, da so za jesenski del do sodnikov 

poravnane vse sodniške takse, prav tako pa jih je seznanil še z odprtimi postavkami na dan 8.3.2021 s 

strani posameznih klubov do MNZM . 

 

S strani članov MNZM se zaprosi predsednika, da s sodniško organizacijo še enkrat govori glede 

sodniških taks za prijateljske tekme, sploh za primer, če bi se lahko ponovno vladni ukrepi sprostili do 

te mere, da bi se lahko spet začelo igrati tekme, saj se bodo klubi zagotovo soočali s številnimi 

finančnimi težavami. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.35. 

         

   

                                                           

Predsednik MNZM 

Dejan Germič 

       

                                                              

    

 


