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ZAPISNIK 

 
 

24. redne seje IO MNZ Maribor, ki je bila v sredo, 9. marca 2016, ob 19. uri v sejni sobi 
Atletskega stadiona Poljane, Engelsova ulica 6 v Mariboru 
 
 
Prisotni: Milan JARC, Borut JARC, Egon REPNIK, Silvo BOROŠAK (MDNS), Bogdan 

ŠUPUT (KMN), Dejan GERMIČ, Sebastijan HARC, Robert ČRNČEC, Romana 
LESJAK, Ivica LIČEN in Simona PEZDIRC 

 
Odsoten: Boštjan DAMIŠ, Bojan PETEK (ZNTM), Aleš TIHEC, Rok HUBER 
  

   
 
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 23. redne seje IO MNZM 

       3.   Poročila: 
        - disciplinskega sodnika MNZM  
        - disciplinskega sodnika za veterane, Futsal in 3. SNL-S 
        - komisarja za delegiranje sodnikov v ligah MNZM 
        - komisarja za delegiranje sodnikov za veteransko ligo 
        - poročila selektorjev reprezentanc 
        -  Komisije za pritožbe MNZM 
        -  registracijske komisarke 

4.  Inventurni elaborat 2015 
5.  Predlog finančnega načrta za 2016 
6.  Poročilo NO MNZM 
7.  Priznanja za 2015 
8.  Priprave na skupščino MNZM  

- predlog dnevnega reda 
       9.  Kvalifikacijska tekma v Futsalu Slovenija : Španija 
      10. Razno 
 

K točki 1 
 
SKLEP št. 266: Sprejme se dnevni red 24. redne seje.  
 
Od enajstih (11) članov IO je bilo prisotnih sedem (7) članov. 
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http://www.mnzveza-mb.si/


 

 

K točki 2 
 

SKLEP št. 267: IO potrdi zapisnik 23. redne seje IO MNZM. 
 
 

K točki 3 
 

SKLEP št. 268: IO potrdi poročila za leto 2015:  
 

                             - disciplinskega sodnika MNZM,  
                             - disciplinskega sodnika za veterane, Futsal in 3. SNL-S, 
                             - komisarja za delegiranje sodnikov v ligah MNZM, 
                             - komisarja za delegiranje sodnikov za veteransko ligo, 
                             - poročila selektorjev reprezentanc, 
                             - Komisije za pritožbe MNZM, 
                             - registracijske komisarke. 

 
K točki 4 

 
SKLEP št. 269: IO potrdi Inventurni elaborat za 2015. 
 

K točki 5 
 

Sebastijan HARC predlaga, da se povišajo stroški tekmovanja oz. za opremo za 1.000,00 
EUR za nakup žog. Prisotni člani IO so se s predlogom strinjali, zato je bil sprejet: 
 
SKLEP št. 270: Finančni načrt  za 2016 se s spremembo sprejme in se predlaga Skupščini    
                               v potrditev. 
 

K točki 6 
 
Predsednica NO Romana LESJAK seznani prisotne, da je odbor pregledal finančno 
poslovanje za 2015, Inventurni elaborat za 2015 ter  finančni predlog za 2016  
 
NO ugotavlja, da je finančno poslovanje vzorno in predlaga Skupščini v potrditev.  
  
 

K točki 7 
 
Podpredsednik Borut JARC seznani prisotne, da ga je predsednik komisije za priznanja 
seznanil, da noben klub ni podal pisnega predloga za priznanja. Člane IO poziva, da 
pošljejo predloge v skladu s Pravilnikom o priznanjih MNZM.  
 
 

K točki 8 
 

SKLEP št. 271: Redna Skupščina MNZM bo v torek, 19. 4. 2016, ob 17. uri. 
 
      Skupščini MNZM se predlaga naslednji dnevni red:  

1.  Otvoritev, pozdrav gostom in izvolitev organov skupščine, to je : 
 - delovnega predsedstva (predsednika in dveh članov delovnega   

      predsedstva) 



 

 

 - zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika 

 - verifikacijske komisije 

2.  Poročilo verifikacijske komisije  
3.  Sprejem dnevnega reda Skupščine MNZM 
4.  Potrditev zapisnika  Skupščine MNZM 13. 4. 2015 
5.  Poročilo o delu za leto 2015 
6.  Finančno poročilo za 2015 
7.  Poročilo Nadzornega odbora MNZM 
8.  Razprava po poročilih  
9.  Pobude za izredne omilitve kazni 
10. Program dela za 2016 
11. Finančni načrt za 2016 
12. Podelitev priznanj 

 
K točki 9 

 
Predstavitev pri organizaciji kvalifikacijske tekme v Futsalu med reprezentancama 
Slovenije in Španije, ki bo v torek, 22. marca 2016, v dvorani Tabor v Mariboru.  
 
Srečanje bo v neposrednem prenosu prenašal SPORT KLUB, začetek tekme bo ob 20. uri. V 
primeru dogovora s špansko zvezo oziroma (drugačnem) pokritju stroškov namestitve (1500 
EUR) bo NZS za oglaševanje postavila LED panoje. Oglaševanje tekme v medijih bo po dogovoru z 
NZS. 

 
MNZ Maribor je dolžna poravnati stroške dvorane, varnostne službe, NMP, oglaševanja, VIP 
prostor, v katerem bo s strani NZS povabljenih gostov max. 20 oseb, zagotoviti je potrebno 
spremljevalčke igralcev in uradnih oseb, pobiralce in brisalce žog, ter nosilce zastav na igrišče 
(majice za omenjene otroke zagotovi NZS in jim ostane kot  darilo). 
 
Cena vstopnice je 5 €.  Prodaja vstopnic in tisk se vrši preko programa EVENTIM in bodo v 
predprodaji na vseh bencinskih servisih PETROL (so po celi Sloveniji). 
 
Prodajo vstopnic na dan tekme izvrši EVENTIM s svojim kadrom (najmanj dve prodajni mesti 
koliko, se odločimo glede na predprodajo). 
 
Nogometni družini NZS pošlje obvestilo, da lahko vstopnice kupijo na bencinskih servisih PETROL 
in ne preko NZS. 
 
Začetek prodaje 15.03.2016 ter se je nujno potrebno uskladiti z marketingom – oglaševanje. 
 
Za vabila in potrjevanje poskrbi NZS, prav tako za INFO TOČKO na dan tekme. 
  
Vabila NZS pošlje 11.03.2016, čas za potrditev je do 18. 3. 2016, MNZ mora zato seznam vabljenih 
poslati najkasneje do 10.03.2016. 
 
Za pogostitev in hostese v VIPU poskrbi MNZ Maribor, za koordinacijo med varnostniki, 
hostesami, ... poskrbi oseba iz NZS (Aleks Štolfa) 
 

 
K točki 10 

 
Predsednik MNZM seznani prisotne, da je ekipa POEN Maribor po 18. letih ponovno 
pokalni prvak v Futsalu NZS. 
 



 

 

Egona REPNIKA zanima kakšen je odgovor MDNS Maribor o višini sprejetih taks na 23. 
seji IO, saj se širijo govorice, da MDNS Maribor le teh ne bo sprejela.  
 
Prav tako je večina mnenje, da  MDNS Maribor predolgo ne odgovori, glede nato, da so 
takse bile sprejete že 15. februarja 2016.  
 
Predsednik MDNS Silvo BOROŠAK pove,  da je seja UO MDNS Maribor v četrtek, 10. 3. 
2016, ob 18. uri in bo MNZM obveščena o odločitvi odbora takoj naslednji dan po seji. 
 
Prav tako zagotovi, da sodniki ne štrajkajo je pa mnenja, da  so njihovi člani večkrat  
negativno prikazani. 
 
Začuden je, da je IO ukinil delegate, saj so le ti uradni predstavniki MNZM. 
 
Egon REPNIK odgovori, da so klubi dali jasni apel, da niso za povišanje, a so kljub temu 
sprejeli povišanje za (količnik) 1,36. Morali so se odpovedati delegatom, saj bi se jim s tem 
še bolj povišali stroški, kar pa na dolg rok ne bi več zdržali.  
 
Občine dajo vedno manj finančnih sredstev, država pa vedno bolj zaostruje zakone za 
klube. Sodniki si bodo morali urediti statuse v kolikor bodo želeli soditi, ne pa vsa 
bremena prelagati na klube. 
 
Sebastijan HARC pove, da NK Maribor igra samo s ekipo starejših dečkov v ligi MNZM,  
kjer sodi en sodnik,  v primerjavi z ostalimi klubi, ki igrajo z vsemi ekipami ter  jim sodijo 
sodniki od članov do starejših dečkov ter veteranov. Poudari, da se sprejete takse v MNZ 
Ljubljana (1,44) ne morejo primerjati z našo zvezo.  Gospodarska rast v Ljubljani je višja 
kot na vzhodu Slovenije, to smo že večkrat poudarili na sejah.  Boji se, da bo vedno manj 
klubov in s tem manj igralcev tudi mlajših.   
 
Tudi MDNS Maribor se mora zavedati, da brez klubov in igralcev ni sojenja in s tem ni 
napredovanja (na liste) NZS. 
 
Robert ČRNČEC poudari, da so klubi vsekakor popustili, saj so namesto 1,25 sprejeli 
količnik 1,36 ne glede na status sodnikov. Tudi on je mnenja, da si bodo morali sodniki 
urediti statuse. 
 
Vili PAVC je na prošnjo predsednika MDNS predstavi svoje delo, kot bivši dolgoletni 
predsednik MDNS Maribor. V času njegovega mandata ni bilo takšnega nesoglasja med 
MDNS Maribor in MNZM. Potrebno je najti skupne interese, ki bodo sprejemljivi za 
sodnike in za klube, ne pa groziti z ne-sojenjem. Sodnikom mora biti interes sojenje ne pa 
denar. Sodniki, ki so mnenja, da je taksa prenizka naj ne sodijo. Sodnike je potrebno 
pridobiti in jih izobraževati tudi brezplačno, v kolikor ni finančnih sredstev oziroma se 
potruditi tudi za enega samo da ostane, ne pa odjaviti izobraževanje novih sodnikov.  
 
 Zavedati se je potrebno, da so sodniki zaradi klubov ne pa zaradi dobička.  
 
 
Seja je bila končana ob 21. uri. 
 
 
Zapisala                                                                                                      Predsednik 
Simona PEZDIRC, l.r.                                                                                        Milan JARC,l.r. 


