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ZAPISNIK 

 
 

22. redne seje IO MNZ Maribor, ki je bila v sredo, 9. decembra 2015, ob 17. uri v restavraciji 
Ranca pod Pohorjem v Mariboru 
 
 
Prisotni: Milan JARC, Borut JARC,Egon REPNIK, Robert ČRNČEC,Boštjan DAMIŠ,Silvo 

BOROŠAK (MDNS),Bojan PETEK (ZNTM), Bogdan ŠUPUTob 18.30 (KMN), 
Aleš TIHEC, Dejan GERMIČ, Franc DUH, Matjaž KIRBIŠ, Boštjan KAMENŠEK 
Boris TOPLAK, Ervin VIDOVIČ in Simona PEZDIRC. 

 
Odsoten: Iztok RAIŠP, Rok HUBER, Sebastijan HARC, Robert ČRNČEC, Romana LESJAK,  
 Daniel LORBEK, Bojan KITEL, Petra MIKELN, Ivica LIČEN 

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

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

 - 21. redne seje in     
 - 20. korespondenčne seje  
 - 21. korespondenčne seje  in 
 - 22. korespondenčne seje IO MNZM 

 3.    Informacija  o tekmovanju  v jesenskem delu 2015/2016 in o začetku  
         spomladanskega dela 2015/2016 v ligah MNZM (Dejan Germič) 
 4.    Informacija vodje tekmovanja 3. SNL-S o jesenskem delu TL 2015/2016 (Bogdan  
         Šuput) 
 5.    Informacija predsednika Komisije za mali nogomet o FUTSALU v MNZM 
        (Bogdan Šuput) 
 6.    Letno poročilo vodje Nogometa za vse (Dejan Germič) in predlog potrditve Koordinatorja 

nogometa za  vse za leto 2016  
 7.    Določitev proizvajalca in barve dresov reprezentanc MNZM (Dejan Germič) 
 8.    Imenovanje Inventurne komisije za leto 2015 
 9.    Poročilo računovodkinje ge. Ivice Ličen (odprte postavke na dan seje) 
10.  Razno 

 
 

K točki 1 
 
SKLEP št. 240: Sprejme se spremenjen dnevni red 21. redne seje.  
 
Od dvanajstih (12) članov IO je bilo na začetku seje prisotnih sedem (7) članov IO. 

mailto:info@mnzveza-mb.si
http://www.mnzveza-mb.si/


 

 

 
K točki 2 

 
SKLEP št. 241: IO potrdi:  
 

 - 21. redne seje in     
 - 20. korespondenčne seje  
 - 21. korespondenčne seje  in 
 - 22. korespondenčne seje IO MNZM 

 
 

K točki 3 
 

Vodja tekmovanj Dejan GERMIČ je seznanil prisotne z naslednjo vsebino: 
 

1. PREGLED JESENSKEGA DELA TL 2015/2016 
 
Na podlagi prijav, MNZ Maribor v TL 2015/2016 organizira v 9 starostnih kategorijah 15 
lig in posamezne turnirje za mlajše cicibane (U9) ter najmlajše cicibane (U7). Skupno v 
ligah nastopa 199 ekip. Organiziran je tudi pokal članov s 26. ekipami in mladinski pokal z 
11. ekipami.  
 
V zimskem času bo s strani MNZM za starostne kategorije U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13 
in U15 organizirana zimska liga v Mariboru (športni center Draš) in Dravogradu. Za 
starostni kategoriji U9 in U11 pa se organizira tudi aktivnost RIN.  
 
 

2. ČLANI 1, ČLANI 2 in ČLANI 3 
 
Jesenski del je bil zelo turbulenten. Srečali smo se s številnimi nepričakovanimi (neigranje 
tekem, zaradi spora med sodniki in klubi glede taks) in tudi pričakovanimi (vremenske 
razmere) težavami. V sosledju z vsemi temi težavami in ob korekcijah, ki so bile posledica 
sprejetih sklepov IO MNZM so se na koncu odigrale vse tekme, ki so bile po zadnjem 
sklepu IO MNZM predvidene za jesenski del tekmovanja. 
 
 

3. MLADINA, KADETI in STAREJŠI DEČKI 
 
V teh ligah je moč opaziti, da ima večina klubov težave s pomanjkanjem igralcev. Klubi te 
težave rešujejo s popolnjevanjem ekip iz mlajših selekcij in z usklajevanjem terminov 
tekem.  
 
Posledica teh malo-številčnih ekip, pa se je v letošnjem letu pokazala še v dveh oblikah, in 
sicer v tem da so določene ekipe izstopile iz tekmovanja MNZM. Te ekipe so:  

- Železničar (z mladino in starejšimi dečki); 
- Peca (s starejšimi dečki). 

Druga skrajnost tega početja pa je v rednem igranju številnih igralcev pod drugimi 
športnimi izkaznicami. V tem pogledu izstopata primera kadetske ekipe (KNK Fužinar) in 
ekipe starejših dečkov (NK Jarenina). 
 



 

 

Do konca jesenskega dela so se pri mladini, kadetih in starejših dečkih odigrale vse tekme 
po predvidenem programu. 
 

4. MLAJŠI DEČKI TER STAREJŠI, MLAJŠI IN NAJMLAJŠI CICIBANI 
 

Pri mlajših dečkih in starejših cicibanih je tekmovanje organizirano v obliki tekmovanja, 
medtem ko se tekmovanje pri mlajših in najmlajših cicibanih odvija v obliki posameznih  
turnirjev. Tekmovanje pri vseh teh kategorijah je v glavnem potekalo brez večjih težav. V 
odnosu na višje kategorije, je pri teh težava, da se napake in težave rešujejo po tekmah, saj 
si trenerji kar po svoje in v naprej razlagajo določena pravila. Po tekmi pa ima običajno 
vsaka stran svoje videnje na dogodek in je oprijemljiv le uraden dokument (zapisnik 
tekme), pri katerem pa se največkrat ugotovi obilica nepravilnosti. Tako pa so klubi in 
uradne osebe žal podvržene disciplinskim ukrepom in posledično nejevolji.   
 
Nekaj težav je bilo tudi, zaradi prestavljanja tekem in iskanja termina za igranje slednjih  
ter nerednega pošiljanja zapisnikov na MNZM s strani domačih ekip, a so se slednje po 
urgiranju MNZM le uredila.  
 
 

5. VETERANI 
 

Jesenski del se je izpeljal v skladu s sklepi IO MNZM, ki so bili sprejeti, zaradi nastalih 
težav z ne-igranjem dveh krogov (spor med sodniki in klubi zaradi taks). 
 
Očitno pa pri veteranih prihaja v ospredje želja po dosegi rezultata, medtem ko se osnovni 
cilj lige, ki bi vsaj po mojem mnenju moral biti druženje med bivšimi igralci, postavlja v 
ozadje.  
 
Še zmerom se pojavljajo prijave in pripombe (pisne in telefonske) tako na početje 
posameznih klubov (igranje igralcev pod drugimi izkaznicami) kot tudi na nedoslednost 
spoštovanja pravilnikov s strani sodnikov (opravljanje identifikacije pred tekmo).  
 
V jesenskem delu tekmovanja je iz veteranske lige izstopila ekipa Železničarja. 
 
 

6. POVZETEK IZSTOPAJOČIH SE TEŽAV 
 
1) Od trenutka, ko se je prvenstvo nadaljevalo brez prisotnosti delegatov, je bilo samo 

vodenje tekmovanja precej oteženo, neažurno, nepregledno in neobvladljivo. Do 
določene mere celo kaotično in humoristično. Tako so se v tem obdobju dogajala 
številne anomalije, kot so: 
- ne-dostavljanje dokumentacije v skladu s TP MNZM, ki je nujna za nemoteno 

delovanje vodstva tekmovanja, kot tudi disciplinskega sodnika. Določene 
dokumentacije še vedno nismo prejeli. 

- Oddana dokumentacija, ki si je popolnoma kontradiktorna, kot npr.:  
 v zapisniku o tekmi ni zavedenega niti fizioterapevta, niti vodje varnosti, v 

poročilu o tekmi pa je zavedeno, da je tekma bila organizirana v skladu z 
navodili in predpisi;  

 tekma je bila v 56. minuti prekinjena zaradi domače ekipe, v poročilu o org. 
tekme pa je zapisano, da je bilo vedenje domače ekipe primerno/ustrezno. 



 

 

- Kljub opozorilom s strani klubov so sodniki pri opravljanju identifikacije milo 
rečeno površni in nedosledni (npr. tekma kadetov med ekipama Hoče in KNK 
Fužinar, kakor tudi tekma starejših dečkov med ekipama Jarenina in Miklavž).  

- Pomanjkljiva poročila (npr. nikjer v sodniškem poročilu ali zapisniku, ni bilo 
zavedeno, da se drugi polčas članske tekme med ekipama Peca in Fram ni odigral. 
Slednje smo izvedeli šele na podlagi spletne strani kluba in kasnejšega 
poizvedovanja.) 

- Nekatera poročila so se oddajala na obrazcih, ki se ne uporabljajo v MNZM;   
- Številne pritožbe klubov na disciplinske postopke oz. kazni, ki so po njihovem 

mnenju neupravičene in ne izkazujejo dejanskega stanja s terena. Dejansko stanje 
pa je težko ugotovit, saj ni izjave tretje (nevtralne) osebe (prej delegata). 

- V tem obdobju so bili potrebni številni popravki zapisnikov o tekmi (predvsem 2. 
list), saj je bilo večkrat ugotovljeno, da v zapisniku, ki je bil s strani sodnika 
podpisan, niso bili vpisani pravi strelci, je bil zaveden napačen rezultat, kartoni so 
bili vpisani napačnim igralcem itd.  
 

 
2) Najbolj zaskrbljujoča pa postajajo početja klubov oz. trenerjev, ki omogočajo oz. se 

poslužujejo, da za njihove ekipe igrajo igralci pod drugimi športnimi izkaznicami. Po 
možnosti celo igralci, ki so po starosti prestari za tisto starostno kategorijo.  

 
 

PREDLOG VODJE TEKMOVANJA GLEDE ZGORNJIH DVEH TOČK: 

 GLEDE TOČKE 1: 

Vrnitev delegatov na vse članske in mladinske tekme. 

 GLEDE TOČKE 2: 

Vnos drastičnih kazni zoper klube in trenerje (npr. (več)letna prepoved delovanja trenerja v 
nogometu, visoka finančna kazen za klub (mogoče tudi trenerja), odvzem točk članski ekipi), ki 
dopuščajo oz. se poslužujejo igranja igralcev pod drugimi športnimi izkaznicami. Predvidena 
sankcija bi se  vpisala tudi v TP MNZM.  

 
 
SKLEP št. 242:IO se je seznanil z informacijami vodje tekmovanj MNZM. 
 
SKLEP št. 243:  Na naslednji seji IO se obravnava točka: Problematika igranja na tujo 
                    športno registracijo, ko se obravnavajo tudi vsa poročila funkcionarjev   
                    MNZM. 
 
SKLEP št. 244:  IO potrdi predlog vodje tekmovanj o začetku spomladanskega dela 
       prvenstva v ligah MNZM:  
 

19. MAREC 2016 
1. Članska liga  

 

26. MAREC 2016 
Starejši dečki 1 

 

1. APRILA 2016 
Veterani 



 

 

 

2. APRIL 2016 
2. Članska liga 
3. Članska liga 

Mladina 
Kadeti 

Starejši dečki 2 
Mlajši dečki 1 
Mlajši dečki 2 
Mlajši dečki 3 

Starejši cicibani A+B 
Starejši cicibani 1 
Starejši cicibani 2 

Starejši cicibani – Koroška  
 
 

K točki 4 

 
SKLEP št. 245: IO se  seznani s poročilom vodje tekmovanj 3. SNL-SEVER Bogdana   
ŠUPUTA. 
 

K točki 5 
 

SKLEP št. 246: IO se seznani s poročilom predsednika Komisije za mali nogomet               
                               MNZM  Bogdana ŠUPUTA. 
 
 

K točki 6 
 
SKLEP št. 247: IO potrdi poročilo Vodje nogometa za vse Dejana GERMIČA. 
 
SKLEP št. 248: IO potrdi Dejana GERMIČA za Koordinatorja nogometa za vse za leto 
                   2016. 
 

K točki 7 
 
SKLEP št. 249: Barva dresov reprezentanc MNZM je rdečo – bela, blagovna znamka 
      dresov je Adidas. 
 

K točki 8 
 

SKLEP št. 250: Inventurna komisija za leto 2015: 
 

- predsednik: Ervin VIDOVIČ 
- član: Dejan GERMIČ 
- član: Boris TOPLAK 

 
 

K točki 9 
 



 

 

Zaradi odsotnosti računovodkinje Ivice LIČEN, predsednik MNZM seznani prisotne, da je 
uporaba sredstev v skladu s finančnim načrtom za leto 2015, odprte postavke pa so  glede 
na finančno stanje klubov spremenljive.  
 

K točki 10 
 

Predsednik MNZM predlaga članom, da bi se sodniške takse poravnale sodnikom pred 
koncem leta, ne glede, če še klub ni poravnal računa,  ki jim je bil izdan s strani MNZM v 
petek, 4. 12. 2015. 
 
Boštjan DAMIŠ je mnenja, da se sodniške takse nakažejo sodnikom šele,  ko klub poravna 
račun, ki jim je bil izdan s strani MNZM. 

 
 

Predlog  je potrdilo šest (6) članov IO in en (1) »vzdržani« glas: 
 

SKLEP št. 251: V povezavi sklepov v 20. Korespondenčni seji IO se izplačajo sodnikom 
      takse do konca meseca decembra 2015.  
 
 
Ob 18.30 se je seje udeležil Bogdan ŠUPUT. 
 
Od dvanajstih (12) članov IO je s prisotnostjo Bogdana ŠUPUTA  prisotnih osem (8) 
članov IO. 
 
 
Predsednik MNZM seznani Bogdan ŠUPUTA, da so se člani seznanili s poročiloma,  ki jih 
je poslal po e-pošti, zato je predstavil svoje delo ostalim prisotnim na seji. 
 
Seja je bila končana ob 18.40 uri. 
 
 
 
Zapisala                                                                                                      Predsednik 
Simona PEZDIRC, l.r.                                                                                        Milan JARC,l.r. 


