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ZAPISNIK 
 

27. redne seje IO MNZ Maribor, ki je bila v sredo, 10. avgusta 2016, ob 19.30 uri v sejni sobi  
Atletskega stadiona Poljane, Engelsova ulica 6 v Mariboru 
 
 
Prisotni: Milan JARC, Borut JARC,Silvo BOROŠAK (MDNS), Iztok STRELEC, Bojan 

PETEK (ZNTM), Sebastijan HARC, Egon REPNIK, Romana LESJAK,,Rok 
HUBER in Simona PEZDIRC 

 
Odsotni: Robert ČRNČEC, Boštjan DAMIŠ,Ivica LIČEN, Bogdan ŠUPUT(KMN), Aleš 

TIHEC 
 

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 26. redne seje, 11. 7. 2016 

              - zapisnik 26. korespondenčne seje, 22. 7. 2016 
              - zapisnik 27. korespondenčne seje, 26. 7. 2016 
        3.  Izplačilo Grassroots klubom za 2015 
        4.  Nagrade klubom za uvrstitev v višji rang tekmovanja(NZS) 
        5.  Spremembe in dopolnitve TP MNZM 
        6.  Razno 
 

K točki 1 
 
SKLEP št. 298: IO je sprejel dnevni red 26. redne seje.  
 
Od enajstih (11) članov IO je bilo prisotnih sedem (7) članov. 
 

K točki 2 
 

SKLEP št. 299: IO je potrdil : 
- zapisnik 26. redne seje 11. 7. 2016 
- zapisnik 26. korespondenčne seje, 22. 7. 2016 
- zapisnik 27. korespondenčne seje, 26. 7. 2016 

 
SKLEP št. 300: IO potrdi odstop namestnike vodje tekmovanj Bogdana ŠUPUTA. 

 
K točki 3 

 
SKLEP št. 301: IO je potrdil potrdi izplačila klubom za Grassroots za leto 2015, ki jih je 
      pripravil Vodja Nogometa za vse Dejan Germič:  
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PREJEMNIK (KLUB, ZVEZA, ITD.) SREDSTVA (EUR) 

NŠ NK Maribor 724,33 

NŠ Dravograd 243,95 

NK Lenart 202,11 

NK Jarenina 296,32 

NK Pohorje 43,61 

ŽNK Radlje 41,03 

KNK Fužinar 47,23 

NK Jurovski dol 80,42 

NK Paloma 41,03 

NK Šentilj 43,61 

NK Rače 97,01 

NK Radlje 73,90 

NK Cerkvenjak 228,37 

NK Akumulator 25,94 

NK Peca 24,39 

ŠD Loka - Rošnja 45,23 

ŽNK Maribor 38,87 

DNŠ Prevalje 28,01 

NK Duplek 243,36 

NK Miklavž 677,09 

NK Železničar 61,10 

ND Slovenj Gradec 158,51 

NK Hoče 22,32 

DTV Partizan Fram 40,50 

ŠD Slivnica 23,36 

NK Kungota 30,08 

NK Malečnik 23,36 

NK Rdeči vragi 31,63 

NK Limbuš Pekre 33,70 

NK MB Tabor 41,05 

NK Dobrovce 6,57 

MNZ MARIBOR 6.016,41 

SKUPAJ: 9.734,40 
 

 

K točki 4   
 

SKLEP št. 302: IO je potrdil, da se klubom, ki so napredovali v višji rang pod okrilje NZS  
           izplačajo denarne nagrade: 
 
 

NK DOBROVCE za uvrstitev v 3. SNL-S 1.000,00 EUR 
ŠD BRUNŠVIK  za uvrstitev v 3. SNL-S 1.000,00 EUR 
NK MB TABOR za uvrstitev v 2. SML/SKL-V 500,00 EUR 

 



 
K točki 5 

 
 
Vodja tekmovanj Iztok STRELEC je seznanil člane, da se je na  osnovi prijav ekip v 
tekmovanje, vloženih v informacijskem sistemu Regista/NZS prijavilo v tekmovanje 25 
ekip starostne kategorije starejših dečkov U15.  
 
Na osnovi tega je  formiral dve ligi. (1. liga U15 s 13 ekipami, in 2. liga U15 z 12 ekipami.) 
V 2. ligi U15 so tudi ekipe klubov, ki so prijavili v tekmovanje MNZM dve ekipi.  
 
Ker je U15 starostna kategorija, v kateri se prvak uvrsti v kvalifikacije za U15 ligo-vzhod 
na nivoju NZS, bosta na osnovi tekmovalnega rezultata v TL 2016/2017, prvouvrščeni 
ekipi iz 1. lige U15 in 2. lige U15 odigrali med seboj dve tekmi, zmagovalec pa se bo 
uvrstil v kvalifikacije za popolnitev U15 lige-vzhod.  
 
Da v TL 2017/2018 ne bi bilo dvomov v regularnost takšnega načina napredovanja v 
kvalifikacije za ligo U15-vzhod NZS je predlagal, da se v TL 2017/2018 na osnovi 
tekmovalnega rezultata iz TL 2016/2017 ustanovi 1. Liga  U15, v katero se bodo uvrstile 
ekipe po naslednji sestavi z obrazložitvami:  
 
- morebitna ekipa, izpadla iz lige U15-vzhod NZS /1/  
- ekipe uvrščene od 2. do 8. mesta iz 1. lige U15 MNZM v TL 2016-2017 /7/  
- toliko ekip iz 2. lige U15 MNZM v TL 2016-17, da bo skupno število klubov     
  štirinajst /14/. (razen drugih ekip klubov, prijavljenih v isti starostni kategoriji)  
 
Ostali prijavljeni klubi pa bi se v TL 2017/2018 uvrstili v 2. Ligo U15 MNZM, vključno z 
morebitnimi prijavljenimi drugimi ekipami v isti starostni kategoriji MNZM. 
 
SKLEP št. 303: V TL 2017/2018 se na osnovi tekmovalnega rezultata iz TL 2016/2017    
                    ustanovi 1. Liga  U15, v katero se bodo uvrstile ekipe po naslednji      
                  sestavi z obrazložitvami:  
 
       - morebitna ekipa, izpadla iz lige U15-vzhod NZS /1/  
       - ekipe uvrščene od 2. Do 8. Mesta iz 1. Lige U15 MNZM v TL 2016-2017 
         /7/  
       - toliko ekip iz 2. Lige U15 MNZM v TL 2016-17, da bo skupno število 
                     klubov štirinajst /14/. Razen drugih ekip klubov, prijavljenih v isti 
                     starostni kategoriji. 
 
 

Rok HUBER je predlagal, da lahko v primeru, če  sta dve (2) članski ligi, iz druge 2. 
članske lige napredujeta dve (2) ekipi v primeru, če 2. članska liga šteje več kot deset 
(10) klubov. 
 

Iztok STRELEC je prebral s Tekmovalnih propozicij MNZ Ljubljana odstavek  v katerem 
je navedeno, da po vsakem tekmovalnem letu izpadeta iz prve lige iste starostne 
kategorije dve ekipi, če je v drugi ligi iste starostne kategorije tekmovalo več kot 10 ekip, 
oziroma ena ekipa, če je tekmovalo (10) deset ali manj ekip. 
 
Člani IO so po daljšem razpravljanju sprejeli: 
 



 
SKLEP št. 304: V kolikor se bo v člansko ligo prijavilo do največ 28 ekip bo v 1. članski 
       ligi nastopalo štirinajst /14/ekip, ki si bodo nastop v omenjeni ligi                       
                             priborile po tekmovalnem rezultatu in hkrati izpolnjevale pogoje iz 6. 
       člena TP MNZM. Tekmovanje bo potekalo po dvokrožnem sistemu. 
 
       V 2. članski ligi bodo nastopale ostale prijavljene ekipe, tekmovanje
                  bo potekalo po dvokrožnem sistemu.  
 
        Iz druge 2.  članske lige napredujeta dve (2) ekipi v primeru, če druga 2. 
        članska liga šteje več kot deset (10) klubov. 
 
SKLEP št. 305: V primeru, da se bo v člansko tekmovanje prijavilo od 29 ekip in več, 
        bo tekmovanje  potekalo po trikrožnem sistemu, ki bodo tekmovale 
        v 1., 2. in 3. članski ligi, po deset (10) ali manj ekip, v višjo ligo pa bo  
        napredovala ena ekipa. 
 
SKLEP št. 306:   IO je sprejel spremembe in dopolnitve, 6., 24., 26., 39., 45., 53 in 78.  
                     čl. v TP MNZM. 
 

K točki 6 
 

Predsednica NO Romana LESJAK je bila mnenja, da bi se za zamenjavo vodje tekmovanj 
in njegove namestnice ter spremembe tekmovalnega sistema v članskih ligah morale 
sklicati redne seje, ne pa da se je to sprejemalo na korespondenčnih sejah, saj bi se na 
rednih sejah lahko razčistila vprašanja glede tega. Zanimalo jo je po katerem pravilniku 
so bile potrjene ekipe v 1. in 2. članskih ligah MNZM s strani IO MNZM.  
 
Prav tako je dejala, da je bil odgovor predsednika MNZ predsedniku NK Peca 
neprimeren, saj se njegovo pisanje  ni nanašalo konkretno na klub kot je želel 
predsednik prikazati,  pač pa na pravila in na samovoljo MNZ. IO predstavlja klube in da 
ni videla razloga, da se je  IO z vprašanji obračal na klube, saj potem IO ni potreben.  
 
Rok HUBER je pripomnil, da imajo NK Dogoše iste pogoje kot NK Akumulator, EGON 
REPNIK pa je dejal, da se s temi ligami ni strinjal, zato tudi ni odgovoril na to vprašanje 
na korespondenčni seji.  
 
Vodja tekmovanj Iztok STRELEC je odgovoril, da ima NK Akumulator po licenčnih 
kriterijih, boljšo infrastrukturo, več registriranih igralcev, število ekip in večje število 
prijavljenih trenerjev, kot ima to NK Dogoše 
 
Predsednica NO Romana LESJAK je bila mnenja, da bi se za napredovanje v ligah MNZM 
morali upoštevati rezultati, ne pa licenčni pogoji. Za infrastrukturo so odgovorne občine 
in ne posamezni klubi. 
 
Sebastijan HARC je bil mnenja, da ima po veljavnem Statutu MNZM za tekmovanje in 
napredovanja po TP MNZM vsa pooblastila IO. 
 
Predsednik MDNS Maribor Silvo BOROŠAK je izpostavil naslednje sklepe, ki jih je UO 
MDNS Maribor sprejel na redni seji, ki je bila v torek, 9. 8. 2016.  
 



1. Komisar za  delegiranje   s strani MDNS MB je absolutno premalo nagrajen za delo v           
    tekmovalni ali tekoči sezoni.  
 
Obrazloži, da se mu je s predhodnih 640,00 EUR  je znesek drastično znižal, čeprav je 
obseg dela enak oziroma  z novo sezono povečan.  
 
V začetku nove sezone se bo namreč komisar delegiral poleg vseh lig tudi veteransko 
ligo in le-to vnašal tudi direktno v registra program.  
 
S tem bo vsekakor dodatno obremenjen, medtem, ko bodo zaposleni na MNZ MB (ali 
vodja tekmovanja) razbremenjeni. 
 
Predlog je, da komisar za delegiranje prejme 500,00 EUR za pol sezone oz. 1000,00 
letno. Predsednik MDNS MB je navedel  primerjave za MDNS Ptuj (1.600,00 EUR letno); 
MDNS MS (960,00 letno) MDNS LJ (1.200,00 EUR letno). 

2. V preteklem letu je MDNS MB pristal, da zaradi obdavčitve sodniških taks in s tem                                                                        
 povišanja stroškov klubom na ukinitev vzgoje kadra (5,00 EUR).  

S tem je MDNS MB prikrajšano za cca 4.500 do 5.000 EUR letno. Slednji znesek je nujno 
potreben za normalno strokovno izobraževanje sodnikov.  

Sprenevedanje odgovornih na MNZM, da NZS nameni sredstva le  za delovanje MNZ-ja in 
ne za MDNS je nespremenljivo. Vsekakor mora MNZ nameniti določen del le-tega tudi za 
delovanje sodniških društev. Absolutno ni spremenljivo mnenje predsednika MNZM, da 
si naj poiščejo sponzorje za delovanje društva. 

3. Izplačevanje sodniških taks: 
 
MDNS MB ne pristaja, da sami izplačujejo sodniške takse sodnikom (preko klubov), saj 
le-to ni v skladu s statutom ZNSS in MDNS MB.  

Predlogi, da naj se spremeni statut društva so neutemeljeni. Predlog MDNS MB je, da 
sodniške stroške izplačuje MNZ MB ali klubi direktno sodnikom.  

Po sedanjih predpisih  NZS so vsi statusi sodnikov veljavni (podjemne pogodbe, s.p.-ji, 
študenti). 

4. Izpostavil je dosedanje neplačnike, kateri še niso poravnali obveznosti, čeprav so                            
 nekateri že pričeli s tekmovalno sezono, nekateri pa bodo ta oz. naslednji vikend. 

5.  MDNS MB opozarja in vztraja, da tekme mladincev sodijo trije sodniki  in ne le eden.                                                                        
 Možnost je, da se delegat ukine in uvede sodniška trojka, saj je le-to  potrebno, da je 
 prvenstvo regularno oz. po PNI. 

Predsednik MNZM je predlagal, da bosta vodja tekmovanj in sekretar MNS pripravila 
navodila za plačevanje sodnikov po podjemih pogodbah, saj s strani MDNS še do seje 
nismo prejeli seznam sodnikov, ki nimajo statusa študenta ali samostojnega podjetnika. 
 
Seja je bila zaključena ob 22. uri 
 

Zapisala                                                                                                           Predsednik 
Simona PEZDIRC, l.r.                                                                                                Milan JARC,l.r. 


