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ZAPISNIK  

 
20. redne seje IO MNZ Maribor, ki je bila v torek, 11. 4. 2013,ob 18. uri v sejni sobi dvorane 
Tabor, Koresova ul. 7 v Mariboru 
 
 
Prisotni: Rudi TURK, Matjan COJHTER, Samo DVORŠAK, Bogdan ŠUPUT, Željko KLJAJIČ,  

Slavko ČERNOGA, Milan MIKL, Bojan BAN, Romana LESJAK in Simona PEZDIRC. 
 
Odsotni:   Bogdan TUŠEK , Borut JARC, Silvo BOROŠAK (MDNS) in Milan JARC 

 
Predsednik MNZ Maribor, Rudi TURK, je pozdravil prisotne in predlagal v sprejem posredovani 
dnevni red: 
 

 
1.   Pregled  zapisnika 19. redne in 14. korespondenčne seje IO  

2.   Razdelitev sredstev NZS za poplave 
3.   Imenovanje volilne komisije 
4.   Predlog sprememb Pravilnika o volitvah in razrešitvah predsednika, 

  podpredsednikov, članov izvršnega odbora in članov nadzornega odbora MNZM 
5.  Aktualni dogodki 

 
 

SKLEP št. 1:    IO soglasno sprejme predlagan dnevni red.  
 
 

K točki 1 
 
SKLEP št. 2:    IO sprejme  zapisnik 19. redne in 14. korespondenčne seje IO. 
 
 

K točki 2 
 
 

IO NZS je na pobudo MNZM sprejel sklep za zbiranje sredstev za pomoč prizadetim klubom v 
poplavah novembra 2012. Člani IO NZS in reprezentanti so zbrali 14.320,20 EUR, polovico 
7.160,10 je prejela MNZM. 
 
 
SKLEP št. 3:    Na podlagi prejetih sredstev je  IO MNZM na 20. redni seji 11. 4. 2013  sprejel,  
                            da  se razdelijo prizadetim klubom sredstva v višini: 
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                            NK Malečnik              4.000,00 EUR 
                            NK Dogoše                 2.000,00 EUR 
                            ŠD Loka Rošnja             500,00 EUR 
                            ŠD Starše                         500,00 EUR 
                            NK Peca                           500,00 EUR 
                            …………………………………………………. 
                            Skupaj:                         7.500,00 EUR 
 

K točki 3 

SKLEP št. 4:   IO imenuje volilno komisijo v sestavi: 
 

      Branko Stančič – predsednik, 
      Jože Vrhnjak – član, 

                             Iztok Strelec – član. 
 

K točki 4 
 
SKLEP št. 5:     IO MNZM je sprejel dopolnitve in čistopis dopolnjenega Pravilnika o volitvah in   
                           razrešitvah predsednika, podpredsednikov, članov Izvršnega odbora in članov  
                          Nadzornega odbora MNZM.  
 

K točki 5 
 
SKLEP št. 6: V skladu s Statutom MNZM Izvršni odbor MNZM ponovno razpisuje 

Volitve za predsednika, dva podpredsednika in člane IO, za obdobje od 
2013 – 2017, ki bodo v četrtek, 16. maja 2013 ob 18.00. 

  
SKLEP št. 7: Predlog kandidature se vloži v zapečateni kuverti z oznako »Za volilno 

komisijo« neposredno na sedežu MNZM v času uradnih ur ali s 
priporočeno poštno pošiljko z oznako »Za volilno komisijo«, najkasneje 
do srede, 1. 5. 2013. 

  
SKLEP št. 8: Sklep o imenovanju delegata člana MNZM se vloži v zapečateni kuverti z 

oznako »Za volilno komisijo«  neposredno na sedežu MNZM v času 
uradnih ur ali s priporočeno poštno pošiljko z oznako »Za volilno 
komisijo«, najkasneje do ponedeljka, 6. 5. 2013. 

 
SKLEP št. 9:       Članarine za vodenje lig od starejših dečkov do starejših cicibanov se 
                   v TL 2013/2014 znižajo iz 125,00 EUR na 60,00 EUR. 

SKLEP št. 10:    Tudi v TL 2013/2014 se klubom, ki bodo nastopali v ligah MNZM z mladinsko 
       ali kadetsko ekipo in klubom MNZM, ki nastopajo v ligi 2. SML/SKL-V  
                    oprosti plačilo članarin za ti dve ekipi, s tem, da se jim zaračunajo prejeti  
                    rumeni in rdeči kartoni, ki so jih prejeli v tem TL. 

        Cena za javni (rumeni) karton je 1,00 EUR za rdeči pa 3,00 EUR. 
 
        V primeru odstopa se odvzamejo članski ekipi tri (-3) točke in plača  
        denarna kazen za odstop z mladinsko ekipo v višini 250,00 EUR in za  
                    odstop s kadetsko ekipo v višini 166,00 EUR. 
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SKLEP št. 11:     IO pooblasti predsednika MNZM, da odgovori na vprašanje ŠD Brunšvik o                                  
                                porabljenih finančnih sredstvih reprezentance za leto 2012. Dopis z dokazili 
                                se pošlje predsednikom članov MNZM. 
 
 
 
 
Seja ja bila končana ob 19. 30 uri  
 
 
 
 
 
Zapisala:        Predsednik 
Simona Pezdirc, l.r.       Rudi Turk, l.r. 


