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ZAPISNIK 

 

3. izredne seje IO MNZ Maribor, ki je bila v četrtek, 8. oktobra 2015, ob 8. uri v sejni sobi 
Atletskega stadiona Poljane, Engelsova ulica 6 v Mariboru 
 
Prisotni: Milan JARC, Borut JARC, Silvo BOROŠAK (MDNS), Bojan PETEK (ZNTM), 

Sebastijan HARC 
 
Predsednik MNZ Maribor, Milan Jarc, je pozdravil vse prisotne in jih seznanil,  da je bila 3. izredna 
seja nujno sklicana  zaradi resnosti problematike glede sodniških in delegatskih stroškov v TL 
2015/2016. 
 
Ugotovljeno je bilo, da  je od dvanajstih (12.) članov IO MNZM prisotnih pet (5) članov kar pomeni, 
da izredna seja ni sklepčna, saj so svoje odsotnosti odpovedali: 
 

- Predsednik Komisije za mali nogomet Bogdan ŠUPUT (po e-pošti, 7. 10. ob 22:24), 
- Robert ČRNČEC (po e-pošti, 8. 10., ob 6:38), 
- Aleš TIHEC (po e-pošti, 8. 10., ob 7:32), 
- Boštjan DAMIŠ (po sms, 8. 10, ob 7:45) 
- Rok HUBER (po e-pošti, 8. 10., ob 7:47), 
- Iztok RAIŠP (po e-pošti, 8. 10., ob 8:07), 
- Egon REPNIK (po e-pošti, 8. 10., ob 8:13) 

 
Člani IO so  svojo udeležbo ustno zagotovili, uskladili in  potrdili včeraj pred sklicem seje. Svojo 
prisotnost sta ustno potrdila, Sebastijanu HARCU,  tudi Aleš TIHEC in Boštjan DAMIŠ. 
 
Zaradi pomembnosti in na  podlagi predloga članov IO MNZM se predloga klubov ne bo 
obravnavalo korespondenčno (dopisno), ampak se bo problematika obravnavala na 21. redni seji 
IO MNZM, ki bo v skladu s poslovnikom, v četrtek, 15. 10. 2015, ob 18. uri, v sejni sobi Atletskega 
stadiona Poljane, Engelsova ulica 6 v Mariboru, z naslednjim dnevnim redom: 
 

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

 - 20. redne seje in     
 - 3. izredne seje IO MNZM 

3. Obravnava stališč klubov MNZM v zvezi sodniških in delegatskih stroškov 
4. Razno 

 

Zaradi pomembnosti seje je potrebno svojo prisotnost pisno potrditi do petka, 9. 10. 
2015, do 15. ure. 
 

Seja je bila končana ob 8.30 uri. 
Zapisala                                                                                                                 Predsednik 
Simona PEZDIRC                                                                                                         Milan JARC 
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