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ZAPISNIK 

 
29. redne seje IO MNZ Maribor, ki je bila v torek, 31. januarja 2017, ob 18.00 v sejni sobi 
Atletskega stadiona Poljane, Engelsova ulica 6 v Mariboru 
 
Prisotni: Milan JARC, Borut JARC, Boštjan DAMIŠ, Boštjan KAMENŠEK (ZNTM), 

Sebastijan HARC, Egon REPNIK, Bogdan ŠUPUT (KMN), Rok HUBER 
Robert ČRNČEC, Silvo BOROŠAK , Matjaž KIRBIŠ (NO), Bojan PETEK,  
Dejan GERMIČ, Vili PAVC, Iztok STRELEC, Bojan KITEL, Boris TOPLAK, 
Ivica LIČEN in Simona PEZDIRC 

 
Odsotni: Aleš TIHEC, Romana LESJAK (NO) in Franc DUH (NO) 
 
 

Predsednik MNZ Maribor, Milan JARC, je pozdravil vse prisotne in seznanil prisotne, da je 
imelo Združenje nogometnih trenerjev Maribor v soboto, 28. 1. 2017, volitve na katerih je 
bil izvoljen za predsednika Boštjan KAMENŠEK. 
 
Član IO in član Komisije za predpise MNZM Egon REPNIK, član NO Matjaž KIRBIŠ in 
disciplinski sodnik Bojan KITEL so potrdili, da je v skladu s 26. čl. Statuta MNZM, 
novoizvoljeni predsednik ZNTM Maribor, Boštjan KAMENŠEK, s tem  član IO MNZM. 
 
Predsednik je nato predlagal v sprejem predlagan dnevni red;  
 

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

 - 28. redne seje in 
  - 28. korespondenčne (dopisne) seje 

 - 29. korespondenčne (dopisne) seje 
        3. Poročila 
               - poročilo vodje tekmovanj 

         - poročilo predsednika Komisije za mali nogomet 
         - disciplinskega sodnika 
         - namestnika disciplinskega sodnika za veterane, Futsal 
         - komisarja za delegiranje sodnikov 
         - poročila selektorjev reprezentanc 
         -  registracijske komisarke 
         -  predsednika Komisije za pritožbe 

        4. Letno poročilo vodje Nogometa za vse in imenovanje Vodje Nogometa za  vse za 
 leto 2017  
        5. Finančno poročilo za 2016   
        6. Nagrade za funkcionarje MNZM            
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        7. Redna in volilna Skupščina MNZM 2017- 2021 
        8. Imenovanje Volilne komisije MNZM 
        9.  Začetek spomladanskega dela tekmovanja v ligah MNZM  
       10. Razno 

 
 

K točki 1 
 
SKLEP št. 312: IO je sprejel dnevni red 29. redne seje IO MNM. 
 
      Od enajstih (11) članov IO je bilo prisotnih devet (9) članov. 
 
 

K točki 2 
 

SKLEP št. 313: IO je potrdil : 
- zapisnik 28. redne seje, 24. 11. 2016 
- zapisnik 28. korespondenčne (dopisne) seje, 9. 12. 2016 
- zapisnik 27. korespondenčne (dopisne) seje, 9. 1. 2017 

 
 

K točki 3 
 

Boštjan DAMIŠ je povedal, da v skupni lestvici za mladino in kadete niso upoštevani vsi  
rezultati, ampak samo klubov, ki nastopajo z obema ekipama.  
 
V kolikor  igralec prejme rumeni ali rdeči karton na tekmi, ko nasprotni klub nima 
prijavljenih obeh ekip, se ti upoštevajo in seštevajo oz. ne bo sme nastopati tudi na tekmi, 
kjer se klubu  upoštevajo rezultati v skupni lestvici. Menja je, da so klubi s tem 
oškodovani.  
 
Zgodilo se je, da je v klubu z obema ekipama je na drugo športno izkaznico nastopal 
igralec, ki ni imel pravice nastopanja. Po sklepu disciplinskega sodnika pa  so bile tekme 
registrirane 3:0 b.b. za nasprotno ekipo in to v korist tistim klubom, ki nastopajo samo z 
eno ekipo.  
 
Prav lahko se zgodi, da bo na podlagi rezultatov v skupni lestvici napredoval ravno klub, 
ki je igral z igralcem, ki ni imel pravice nastopanja.  
 
Vodja tekmovanja, Iztok STRELEC, je pojasnil, da se tudi v ostalih MNZ-jih upoštevajo v 
skupni lestvici samo rezultati klubov, ki nastopajo z mladino in kadeti. 
 
Disciplinski sodnik, Bojan KITEL, je povedal, da na njegov sklep ni bilo pritožbe.  
 
Predsednik, Milan JARC, je predlagal, da bi se lahko z naslednjim tekmovalnim letom 
združili z drugo MNZ, kjer bi  v skupnem tekmovanju nastopali klubi z mladino in kadeti,  
pri tem bi seveda potrebovali soglasje tudi NZS. 
 
SKLEP št. 314: IO soglasno potrdi poročila: 
                  - vodje tekmovanj 

               - predsednika Komisije za mali nogomet 
               - disciplinskega sodnika 



             - namestnika disciplinskega sodnika za veterane, Futsal 
              - komisarja za delegiranje sodnikov 
             - poročila selektorjev reprezentanc 
             -  registracijske komisarke 
             -  predsednika Komisije za pritožbe. 
 

 
Ob 18.20 je prišel Rok HUBER.  
 
Od enajstih (11) članov IO je bilo prisotnih deset (10) članov. 
 
 
Vodja tekmovanja, Iztok STRELEC, je seznanil prisotne, da je v mesecu decembru poslal 
predlog smiselne spremembe 53. člena TP MNZM. Dopis je sekretarka poslala članom IO 
po e-pošti. 
 
Sebastijan HARC predlaga, da v kolikor profesionalna zapisničarka ne bo v zapisnikih 
navajala natančne sklepe  se jo naj zamenja. 
 
Z devetimi glasovi »ZA« in enim »VZDRŽANIM« je bil sprejet  
 
SKLEP št. 315: IO potrdi, na predlog vodje tekmovanj, smiselno spremembo 53. člena 

      TP MNZM:  
 
Če je prijavljenih v tekmovanje do 28 ekip, ki tekmujejo v članski konkurenci, so 
razdeljene v dve skupini in sicer v 1. in 2. ligo, če je  prijavljenih 29 ali več ekip, pa so 
razdeljene v 1., 2. in 3.  ligo. V 1. ligi nastopa štirinajst /14/ekip, ki so si nastop v omenjeni 
ligi priborile po tekmovalnem rezultatu in hkrati izpolnjujejo pogoje iz 6. člena tega 
pravilnika in zagotavljajo minimalne pogoje za nastopanje v tem tekmovanju. Tekmovanje 
v 1. in 2. ligi poteka dvokrožno, če je tekmovanje razdeljeno v 1., 2. in 3. ligo,  pa poteka 
trikrožno. 
 
Prvak 1. lige MNZM se uvrsti v višji rang tekmovanja, lahko pa tudi drugouvrščena ekipa, 
v skladu s Sklepi za popolnjevanje tekmovanja NZS v članski kategoriji.  
 
Prvak 2. lige MNZM se uvrsti v 1. ligo, če ekipa izpolnjuje pogoje s 6. Člena tega pravilnika 
in zagotovi minimalne pogoje za nastopanje v tem tekmovanju. Če do tretjega mesta v 2. 
ligi nihče ne izpolnjuje pogojev za napredovanje,  v 1. ligo ne napreduje nobena ekipa.  
 
V kolikor je število ekip v 2. oz. 3. ligi večje od 10, si dve /2/ prvouvrščeni ekipi pridobita 
pravico neposrednega napredovanja v 1. oz. 2. ligo, če pa je število ekip v 2. oz. 3. ligi  10 
ali manj, ima pravico napredovanja v 1. oz. 2. ligo samo prvouvrščena ekipa.  
 
Po končanem prvenstvu izpadeta iz 1. oz 2. lige dve /2/ ekipi, če je v 2. oz. 3. ligi 
tekmovalo več kot 10 ekip, oziroma ena /1/, če je tekmovalo 10  ali manj ekip. 
 
Iz zadnje (2. oz. 3.) lige MNZM po končanem prvenstvu ne izpade nihče, šteje pa toliko 
ekip, kolikor se jih prijavi v tekmovanje do žrebanja.    
 
Navedena pravila se smiselno uporabljajo tudi v ostalih primerih, ko je v posamezni 
kategoriji zaradi večjega števila prijavljenih ekip organiziranih več lig. 



 
V posebnih primerih, ki niso opredeljeni v tekmovalnem pravilniku, predvsem o številu lig 
in vrsti lig,  ko število ni popolno oz. ekipe ne izpolnjujejo pogojev za napredovanje v višji 
rang tekmovanja, odloča o popolnitvi lig IO MNZM.  
 
Prvaka 1. in 2. (3.) lige MNZM prejmeta (-jo) pokal v trajno last. 
 
 

K točki 4 
 
SKLEP št. 316: IO potrdi letno poročilo za 2016 Vodje Nogometa za vse. 
 
SKLEP št. 317: IO potrdi Dejana GERMIČA za Vodjo Nogometa za vse za leto 2017. 
 
 

K točki 5 
 
Predsednik, Milan JARC, je seznanil prisotne s prihodki in odhodki za 2016. Razvidno je, 
da je prišlo do nekaterih sprememb, saj smo  v letu 2016 predstavljali Slovenijo z 
amatersko člansko reprezentanco, kot zmagovalci, v Regions Cupu v Italiji, kjer je bila 
reprezentanca z vodstvom od 28. 9. do 3. 10. 2016. 
 
Poudari, da bo potrebno razmisliti ali bodo plačevanja sodnikom, kontrolorjev in 
delegatom, po podjemnih pogodbah, preko MNZM še smiselna v 2017.  
 
Klubi, ki niso poravnali redno taks, sedaj tudi ne poravnajo obveznosti do MNZM. MNZM 
pa izplača sodnikom, kontrolorjem in delegatom obveznosti še preden poravna 
posamezni klub do MNZM.  
 

K točki 6 
 
SKLEP št. 318: IO potrdi nagrade za jesen 2016/2017 
 
 NETO  BRUTO 

(faktor 1,333)  
vodja tekmovanj, Iztok STRELEC    320,00 426,56 
disciplinski sodnik,  Bojan KITEL 320,00 426,56 
namestnik DS, veterani (2x100,00) Boris TOPLAK 200,00 266,60 
registracijska komisarka, Simona PEZDIRC 250,00 333,25 
 
Za trening ali tekmo reprezentanc  

 
NETO BRUTO 

(faktor 1,333)  
selektor 30,00 39,99 
trener 20,00 26,66 
trener vratarjev 20,00 26,66 

fizioterapevt – maser  20,00 26,66 
 

Komisar za delegiranje sodnikov MDNS Maribor NETO BRUTO 
(faktor 1,333)  

delegiranje sodnikov, Drago KOLETNIK  (250,00+100,00) 350,00 466,55 

 



 
K točki 7 

 
SKLEP št. 319: V skladu s Statutom in Pravilnikom o volitvah in razrešitvah MNZM, 
       IO razpisuje volitve za 2017 -2021: 
 

- za predsednika 
- dveh podpredsednikov 
- sedem članov izvršnega odbora  
- tri člane nadzornega odbora 

                            
        Razpisane volitve za 2017 – 2021 bodo izvedene na Skupščini MNZM, ki   
                   bo sredo, 15. 3. 2017, ob 17.30, s  predlaganim  dnevnim redom: 
 

1. Otvoritev Skupščine MNZM 
2. Izvolitev organov Skupščine MNZM: 

- delovnega predsedstva 
- verifikacijske komisije 
- zapisnikarja 
- dva overitelja zapisnika 

3. Potrditev dnevnega reda 
4.      Pregled in potrditev zapisnika 3. redne Skupščine MNZM, 19. 4. 2016 
5. Poročila o delu za leto 2016: 

- poročilo predsednika 
- finančno poročilo 
- poročilo NO 

6. Pobude za izredne omilitve kazni 
7. Podelitev priznanj 
8. Finančni načrt za leto 2017 

 
 

VOLITVE za 2017 - 2021 
 
 

9. Predstavitev postopka volitev novih članov organov MNZ Maribor in predstavite 
kandidatov za predsednika in podpredsednike 

10. Volitve članov organov MNZ Maribor: 

- predsednika 
- 2 podpredsednika 
- 7 članov IO MNZ Maribor 
- 3 člane Nadzornega odbora MNZ Maribor 

11.        Objava rezultatov 
 

K točki 8 
 
Robert ČRNČEC je predlagal Miha ČUČEK za Volilno komisijo MNZM. 
 
Ostali člani niso imeli nobenih predlogov, zato je predsednik  Milan JARC predlagal, da 
člani do četrtka, 2. 2. 2017, pošljejo predloge kandidatov. Po tem datumu bo sklical 
korespondenčno sejo, zato je bil sprejet 
 
SKLEP št. 320: IO potrdi Miha ČUČKA za člana Volilne komisije MNZM. 
 



 
K točki 9 

 
Robert ČRNČEC je povedal, da veteranske ekipe težko  igrajo tekme po 1. novembru, saj se 
prestavi ura in tekme morajo biti delegirane najkasneje ob 15.00 uri, za kar pa je za 
igralce prehitro, saj so mnogi še v službah. Kasnejša ura pa ni možna, saj klubi nimajo 
reflektorjev za tekme, v večini samo za treninge. 
 
 
SKLEP št. 321: Začetek spomladanskega dela v ligah MNZM 2016/2017: 
 

- 1. Članska liga : sobota, 25. marec 2017 
- 2. Članska liga: sobota, 25. marec 2017 
- Mladina(U19): nedelja, 26. marec 2017 
- Kadeti(U17): nedelja, 2. april 2017 
- Starejši dečki (U15): sobota, 1. april 2017 
- Mlajši dečki (U13): 1. april 2017 
- Starejši cicibani (U11): nedelja, 2. april 2017 
- Mlajši in najmlajši cicibani (U9 in U7): sobota, 8. april 2017 
- Veterani: petek, 7. 4. 2017  

 
K točki  

 
 
SKLEP št. 322 : Odprte postavke klubov do MNZM se predajo disciplinskemu sodniku. 
 
Predsednik, Milan JARC, je prosil predsednika KMN Maribor in člana Komisije za mali 
nogomet NZS, Bogdana ŠUPUTA, da predstavi dogajanje promocijsk futsal tekmi na 
dogodku »Eno leto do UEFA Futsal EURO 2018«  
 
Povedal je, da bo Arena Stožice gostila med 30. januarjem in 10. februarjem prihodnje 
leto, da bo je bilo 30. januarja eno leto do UEFA Futsal EURO 2018. Dogodek je bil 
uspešen, saj so se ga udeležilo  skoraj 100 gostov, med katerimi je bila dobra tretjina 
medijev, so se udeležila mnoga znana nogometna, futsal in športna imena. 

Začetni udarec je izvedel evropski prvak z Interjem in ambasador UEFA Futsal EURO 
2016 v njegovem Beogradu Dejan Stanković. Ekipi pod vodstvom selektorjev A 
reprezentanc; nogometne – Srečka Katanca – in futsal izbrane vrste – Andreja 
Dobovičnika  sta odigrali dva desetminutna polčasa za futsal izjemno simbolne tekme.  

Tekma med Dobovičnik : Katanec  se je končala z rezultatom 5:3 

Na prvenstvu med 30. januarjem in 10. februarjem 2018,  bo na čelu z gostiteljico 
Slovenijo v boju za evropsko lovoriko najboljših 12 futsal reprezentanc v Evropi. 

Škoda je, da dvorana Tabor v Mariboru ni primerna za to organizacijo.  

Predsednik, Milan JARC, je v kratkem predstavil delovanje NZS 2016 – 2020 ter da je pred 
prihodom na sejo govoril z g. Aleksandrom Čeferinom, ki pozdravlja člane IO MNZM. 



Prisotne je obvestil, da je mednarodna nogometna zveza (Fifa)  razširila svetovno 
prvenstvo leta 2026 iz 32 na 48 reprezentanc. Ekipe  pa bodo razdeljene v 16 skupin s po 
tremi ekipami, tako bodo odigrali 80 tekem namesto sedanjih 64. 

Povedal je, da bo začetek UEFA Lige Nacij septembra 2018, seznanil prisotne o 
centraliziranem sistemu igranja prijateljskih tekem in o regionalnih ligah.  
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19. 25. 
 
 
 

Zapisala                                                                                                           Predsednik 
Simona PEZDIRC                                                                                                     Milan JARC 


