
 

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA 

MARIBOR 
 

 
Engelsova ulica 6,  2000 MARIBOR 

 

mob. št. 031/782-191 
 

 

 

TRR: 0451-5000-0616-361, davčna številka: 54656567 
matična številka: 5011043, šifra dejavnosti: 93.120 

e-pošta:info@mnzveza-mb.si, 
http://www.mnzveza-mb.si 

 

 

 
 

ZAPISNIK 
 
 

21. redne seje IO MNZ Maribor, ki je bila v četrtek, 15. oktobra 2015, ob 20. uri v sejni sobi 
Atletskega stadiona Poljane, Engelsova ulica 6 v Mariboru 
 
 
Prisotni: Milan JARC, Borut JARC, Egon REPNIK, Robert ČRNČEC, Boštjan DAMIŠ, Silvo 

BOROŠAK (MDNS), Rok HUBER, Bojan PETEK (ZNTM), Bogdan ŠUPUT 
(KMN), Sebastijan HARC, Danijel LORBEK, Zoran NOVARLIČ (MDNS), Tone 
GRAŠIČ (NK Limbuš Pekre), Iztok STRELEC (NK Tezno), Branko SMODIČ (NK 
Dobrovce), Aleš TIHEC (ob 19.20) in Simona PEZDIRC. 

 
Odsoten: Iztok RAIŠP (tujina) 

   
 
Predsednik MNZ Maribor, Milan Jarc, je pozdravil vse prisotne in predlagal v sprejem predlagan 
dnevni red;  

 
1. Potrditev dnevnega reda in ugotovitev prisotnosti 
2. Pregled in potrditev zapisnikov 

 - 20. redne seje in     
 - 3. izredne seje IO MNZM 

3. Obravnava stališč klubov MNZM v zvezi sodniških in delegatskih stroškov 
4. Razno 

 

K točki 1 
 
SKLEP št. 231: Sprejme se dnevni red 21. redne seje.  
 
Od dvanajstih (12) članov IO je bilo na začetku seje prisotnih deset (10) članov IO. 
 
K točki 2  
 
SKLEP št. 232: Sprejme se zapisnik 21. redne seje IO MNZM. 
 

 
Robert ČRNČEC in Rok HUBER želita dopolnitev zapisnika 3. izredne seje, da nista  
telefonsko potrdila termina za sejo, glede nato, da je bila sklicana ob 8. uri zjutraj, prejela 
sta samo sms sporočilo in vabilo po e-pošti, 7. 10. 2015,  okrog 21. ure. 
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V zapisnik se doda: Rok HUBER in Robert ČRNČEC nista telefonsko potrdila udeležbe za 
izredno sejo, seznanjena sta bila na podlagi vabila po e-pošti in prejetega sms sporočila. 
 
SKLEP št. 233: Z dopolnitvijo se sprejme zapisnik 3. izredne seje IO MNZM. 
 
 
K točki 3 
 
Seje se je udeležil Aleš TIHEC ob 19.20. 
 
Od dvanajstih (12) članov IO je tako prisotnih enajst (11) članov IO. 
 
Člani IO so mnenja, da je potrebno urediti način plačil sodniških in delegatskih stroškov. 
Nihče v klubih ni proti plačevanju stroškov, nerazumno se jim zdi, da je UO MDNS sprejel 
5. 10. 2015, ene izmed sklepov sklep št. 2: 
 
 »UO MDNS Maribor je  soglasno sprejel, da se vsa sodniška nadomestila od dne 5. 10. 
2015 dalje, izvedejo IZKLJUČNO na TRR posameznih sodnikov, v roku ki ga določa 
Tekmovalni pravilnik MNZ Maribor.« Prav tako pa sklep št. 5:  
 
»UO MDNS Maribor je soglasno sprejel, da v kolikor SKLEP-i 1-4 ne bodo sprejeti s strani 
IO MNZ Maribor, sodniki MDNS Maribor ne bodo delegirani na tekme pod okriljem MNZ 
Maribor. 
 
 
SKLEP št. 234: Do konca jesenskega dela TL 2015/2016 klubi plačujejo direktno  
                 sodniške in delegatske stroške v kolikor ima sodnik ali delegat status  
                 samostojnega podjetnika in le ta izstavi račun za opravljeno storitev. 
 
                    Sodnikom in delegatom, ki nimajo statusa samostojnega podjetnika, bodo           
                    stroški poravnani po  podjemnih pogodbah preko MNZ Maribor, klubom 
                  pa se predhodno izstavi račun. 
 
 
SKLEP št. 235: Klubom se več ne zaračunava vzgoja sodniških kadrov. 
 
 
SKLEP št. 236: IO MNZM predlaga, da so sodniški in delegatski stroški do konca      
                            jesenskega dela TL 2015/2016 v: 
 
                              1. Članski ligi MNZM: glavni sodnik, dva pomočnika ter delegat in je 
    skupni bruto strošek v višini 225,00 EUR.  
 
                               2. Članski ligi MNZM: glavni sodnik, dva pomočnika in ni  delegata  ter je   
                               skupni bruto strošek v višini 169,00 EUR. 
 

                              3. Članski ligi MNZM: glavni sodnik, dva pomočnika in ni delegata  ter je   
                               skupni bruto strošek v višini 144,00 EUR. 
 
                   »PROTI« je bil Robert ČRNČEC. 



 

 

 
SKLEP št. 237: Naloge delegata v 2. in 3. Članski ligi MNZM opravlja glavni sodnik, klub  
                            domačin pa zagotovi zapisnikarja. 
                            Za mladinsko ligo je potrebno preveriti ali je potreben delegat, stroški  
                            sodnikov pa ostanejo v tej ligi nespremenjeni, prav tako ostanejo  
                            sodniški stroški nespremenjeni v kadetski in ligi starejših dečkov. 
 
      »PROTI« je bil Robert ČRNČEC. 
 

 

SKLEP št. 238: Delovna skupina v sestavi: 
 

- predsednik Danijel Lorbek 
- Rok Huber 
- Aleš Tihec 
- Robert Črnčec  
- ter trije (3) člani s strani MDNS Maribor 

 
                            pripravijo predloge sodniških in delegatskih stroškov za jesenski del,  
                            ter pred začetkom spomladanskega pa še za spomladanski del TL  
                 2015/2016. 
 
V kolikor se člani delovne skupine (predstavniki klubov in predstavniki sodnikov) 
strinjajo s predlogi sklepov IO MNZM pošljejo potrditve le teh  do ponedeljka, 19. 10. 
2015, do 12. ure in s tem se potrdijo predlogi sklepov IO MNZM o višini sodniških in 
delegatskih stroškov za jesenski del TL 2015/2016.  
 
V kolikor člani delovne skupine ne potrdijo predloge sklepov IO, se delovna skupina 
sestane v ponedeljek, 19. 10. 2015, ob 18. uri v sejni sobi Atletskega stadiona Poljane, 
Engelsova ulica 6 v Mariboru. 
 
Rok HUBER, Aleš TIHEC in Robert ČRNČEC se zavežejo, da bodo  pridobili odgovore s 
strani klubov, ki so bili na sestanku v ponedeljek, 5. 10. 2015, v Limbušu.  
 
Predstavnika NK Tezno Maribor in NK Limbuš Pekre sta mnenja, da bi  člani IO, ki so bili 
prisotni na sestanku klubov morali zagovarjati in potrditi sprejete sklepe klubov 5. 10. 
2015 v Limbušu. 
 
K točki 4 
 
SKLEP št. 239: Člani IO potrdijo razpis za Zimsko ligo MNZM za TL 2015/2016, ki ga je  
                               pripravil vodja tekmovanj Dejan GERMIČ.  
 
 
 
Seja je bila končana ob 23.30 uri. 
 
 
 
Zapisala                                                                                                            Predsednik 
Simona PEZDIRC, l.r.                                                                                                Milan JARC,l.r. 


