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ZAPISNIK 

 
 

23. redne seje IO MNZ Maribor, ki je bila v torek, 16. februarja 2016, ob 18. uri v sejni sobi 
Atletskega stadiona Poljane, Engelsova ulica 6 v Mariboru 
 
 
Prisotni: Milan JARC, Borut JARC, Egon REPNIK, Boštjan DAMIŠ, Silvo BOROŠAK 

(MDNS), Bojan PETEK (ZNTM), Bogdan ŠUPUT (KMN), Aleš TIHEC, Dejan 
GERMIČ, Rok HUBER, Sebastijan HARC, Danijel LORBEK , Ivica LIČEN in 
Simona PEZDIRC 

 
Odsoten: Iztok RAIŠP, Robert ČRNČEC, Romana LESJAK  
  
   
 
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 zapisnika 22. redne seje IO MNZM 

       3 .   Določitev sodniških in delegatskih taks v ligah MNZM 
       4.    Poročilo računovodkinje ge. Ivice Ličen (bilanca in odprte postavke na dan seje) 

  5.   Problematika igranja na tujo športno izkaznico  
  6.   Informacija o sklicu redne Skupščine MNZM 
  7.   Imenovanje delegatov, ki bodo zastopali MNZM na  Skupščini NZS 
  8.   Razno 

 

K točki 1 
 
SKLEP št. 252: Sprejme se dnevni red 22. redne seje.  
 
Od dvanajstih (12) članov IO je bilo prisotnih deset  (10) članov IO. 
 

K točki 2 
 

SKLEP št. 253: IO potrdi zapisnik 22. redne seje IO MNZM. 
 

K točki 3 
 

 
Predsednik komisije za uskladitev sodniških in delegatskih taks v ligah MNZM Danijel 
LORBEK je na kratko predstavil potek treh sestankov v mesecu januarju 2016.  
 

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


 

 

Predsednik Milan JARC se mu je pred njegovim odhodom (20.00) zahvalil za korektno 
delo. 
 
Člani IO in vodja tekmovanja MNZM so mnenja, da bi MDNS Maribor morala začeti 
prisluhniti klubom glede na njihova finančna stanja.  Potrebno je poudariti, da je v 
severovzhodni Slovenije gospodarska rast veliko nižja kot drugod in se na podlagi tega ne 
moremo primerjati z ostalimi v višini količnika dviga taks. 
 
Predsednik MDNS Silvo BOROŠAK je poudaril, da mora upoštevati sprejete sklepe UO 
MDNS Maribor, saj so mu na volilni Skupščini MDNS ponovno zaupali vodenje društva. 
 
Z devetimi (9) glasovi »ZA« in enemu (1) »PROTI« so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 
 
SKLEP št. 254: IO sprejme sodniške in delegatske takse s količnikom 1,36 od članov do   
                               starejših dečkov, pri veteranih pa 1,24. 
 
SKLEP št. 255: V 1., 2. in 3. članski ligi MNZM sodijo trije (3) sodniki, glavni sodnik        
      opravlja delo delegata, klub pa mora zagotoviti administratorja in  
                   administrativno pomoč. 
 
SKLEP št. 256: IO pooblasti vodjo tekmovanj MNZM, da v 1. in 2. članski ligi MNZM  
                               delegira od dva (2)  do največ štiri (4) delegate v skladu s sklepom št. 220,                
                               ki je bil sprejet na 19. redni seji, 7. julija 2015. 
 
SKLEP št. 257: Delegatska taksa za članski ligi je v bruto znesku 54,40 EUR, ki jo poravna 
                               MNZ Maribor. 
 
SKLEP št. 258: V mladinski ligi sodi en (1) sodnik, delegatsko funkcijo opravlja delegat. 
 
SKLEP št. 259:  Višina delegatske takse v mladinski ligi je 34,00 EUR, ki jo poravna klub.  
 
Na podlagi predloga predstavnikov veteranskih ekip 21. 1. 2016, da na veteranskih 
tekmah sodijo aktivni sodniki je IO sprejel: 
 
SKLEP št. 260:  IO predlaga MDNS MB, da na veteranske tekme delegirajo aktivne        
                                sodnike. 
                                

    1. Članska liga  BRUTO   

Glavni sod 1. pomočnik 2. pomočnik SKUPAJ Količnik 

81,60 54,40 54,40 190,40 1,36 

          

    2. Članska liga  BRUTO    

Glavni sod 1. pomočnik 2. pomočnik SKUPAJ   

78,65 52,65 52,65 183,95  1,36 

          

    3. Članska liga    BRUTO   

Glavni sodnik 1. pomočnik 2. pomočnik SKUPAJ   

61,20 47,60 47,60 156,40 1,36 

          



 

 

    Mladina   BRUTO   

Glavni sodnik 
 

delegat SKUPAJ   

47,60 
 

 34,00 81,60 1,36 

          

    Kadeti  BRUTO    

Glavni sodnik 1.pomočnik 2. pomočnik SKUPAJ   

47,60     47,60 1,36 

     

    Starejši dečki  BRUTO    

Glavni sodnik 1.pomočnik 2. pomočnik SKUPAJ   

34,00     34,00 1,36 

          

    Veterani  BRUTO    

Glavni sodnik 1.pomočnik 2. pomočnik SKUPAJ   

43,62     43,62 1,24 
 

Boštjan DAMIŠ je predlagal, da MDNS Maribor izstavlja račune za sodnike, saj so njihovi 
člani, MNZM pa za delegate.   
 

V kolikor MDNS Maribor nima prilagojenega statuta za izstavljanje računov klubom za 
njihove sodnike,  naj čim hitreje to ustrezno spremeni in uredi. 

 

K točki 4 
 

SKLEP št. 261: IO se seznani s finančnim poročilom za 2015 in odprtimi postavkami na 
      dan 15. 2. 2016, ki ga je pripravila ga. Ivica LIČEN.               
                             

K točki 5 
 

Člani IO so enotnega mnenja, da je potrebno trenerje, ki dovolijo  igranje na tujo 
registracijo kaznovati s daljšo časovno kaznijo, prav tako pa izreči visoko denarno kazen 
klubu oziroma odvzem večjega števila točk članski ekipi. 
 

SKLEP št. 262: IO se seznani s poročilom in predlogi, ki jih je pripravil DS Bojan KITEL. 
 

K točki 6 
 

Predsednik Milan JARC seznani prisotne, da bo redna Skupščina MNZM v drugi polovici 
meseca aprila 2016. 
 

K točki 7 
 

SKLEP št. 263: Delegati, ki bodo zastopali MNZM na Skupščini NZS so: 
 

- Egon REPNIK 
- Aleš TIHEC 
- Robert ČRNČEC 
- Rok HUBER 

 

SKLEP št. 264: IO pooblasti predsednika MNZM, da imenuje nadomestnega delegata za   
                               Skupščino NZS, v kolikor se  kateri izmed potrjenih le te ne more udeležiti. 



 

 

 
K točki 8 

 
Dopis MDNS Maribor v zadevi Vidka Karmela se bo obravnaval na naslednji seji. 
 
SKLEP št. 265: IO se seznani z odstopno izjavo Iztoka RAIŠPA s funkcije IO MNZM. 
 
Predsednik Milan JARC daje v razmislek članom IO do naslednje seje, o nadomestnih 
volitvah za drugega podpredsednika in člana IO MNZM. 
 
Prav tako seznani prisotne, da bo v torek, 22. marca 2016, v dvorani Tabor kvalifikacijska 
tekma v FUTSALU med reprezentancama Slovenije in Španije.  
  
 
Na podlagi tega si želi, da bi se tekmo čim bolje reklamiralo, pridobilo veliko sponzorjev, 
ker bi s temi sredstvi pokrili manjko, saj  v bodoče kar nekaj časa ne bomo vodili nobene 
dodatke lige z NZS.  
 
 
Seja je bila končana ob 21. uri. 
 
 
 
Zapisala                                                                                                      Predsednik 
Simona PEZDIRC, l.r.                                                                                        Milan JARC,l.r. 


