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ZAPISNIK 
30. KORESPONDENČNE (DOPISNE) SEJE IO MNZ MARIBOR 

 

v skladu s Statutom MNZM in Poslovnika o delu IO MNZM  je predsednik sklical 30. 
korespondenčno sejo IO za imenovanje Volilne komisije MNZM in predlagal predlog , da 
podarimo 44. klubom MNZM žoge in markirke žoge, kot je navedeno v  priloženem 
predračunu. 
 
V skladu z 9. čl. Pravilnika o volitvah in razrešitvah Volilno komisijo MNZM  sestavljajo 3 
člani, ki jo imenuje IO MNZM. 
 
Na 29. redni seji IO, 31. 1. 2017, je bil imenovan Miha ČUČEK za Volilno komisijo MNZM, 
drugih predlogov ni bilo. 
 

        ZAČETEK: 6. 2. 2017 ob  9:00 
              KONEC: 7. 2. 2017 ob  12:00 

 
 
Glasovalo je vseh enajst (11) članov IO MNZM: 
 
Silvo BOROŠAK (e-pošta, 6. 2.), Aleš TIHEC (e-pošta, 6. 2.), Sebastijan HARC (e-pošta, 6. 
2.), Milan JARC (e-pošta, 6. 2. in 7. 2.), Egon REPNIK (e-pošta, 6. 2., in sporočilo po mob. 
tel., 7.2.), Borut JARC (e-pošta, 6. 2.), Boštjan DAMIŠ (e-pošta, 7.2.), Bogdan ŠUPUT 
(e-pošta, 7.2.), Robert ČRNČEC (e-pošta, 7.2.), Rok HUBER (e-pošta, 7.2.), Boštjan 
KAMENŠEK (e-pošta, 7.2.). 
 
 
1. »ZA« predlog sklepa št. 1 je glasovalo in potrdilo vseh 11 članov IO: 
 
 
SKLEP ŠT. 1: Predsednik Volilne komisije MNZM je Bojan KITEL. 
 
 
2. Na podlagi prejetih glasov za tretjega člana Volilne komisije MNZM je sprejet 
 

Ime in priimek Glasovi članov IO 
Domen MAJCEN A. TIHEC, E. REPNIK, B. DAMIŠ, R. ČRNČEC, R. HUBER,  

B. KAMENŠEK 
Tadej MEŽNAR S. BOROŠAK, S. HARC, M. JARC, B. JARC, B. ŠUPUT 
Tone GRAŠIČ  
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SKLEP ŠT. 2: Tretji član Volilne komisije MNZM je Domen MAJCEN. 
 
 
 
Predsednik MNZM Milan JARC je pod točko 3 predlagal: 
      
 
3.  Predlagam , da podarimo 44 klubom MNZM žoge in markirke , kot je navedeno v  
      predračunu, ki je v prilogi. 
 
      To predlagam saj je vrednost privarčevanih sredstev v našem obdobju približno tako     
      velika, kot bi bil račun za žoge in markirke. 
 
      Glede na to , da imamo cca 67 000,00€ denarnih sredstev in smo za vezana sredstva      
      dobili v letu 2016 200,00€ obresti, se mi zdi smotrno, da denar v obliki žog in markirk    
      vrnemo klubom. 
 
 
Milan JARC je napisal, da glede na pobudo nekaterih članov IO MNZ Maribor je ZA 
razdelitev žog in markirnih dresov vsem klubom enako. Torej za vse klube, ki plačujejo 
članarino, to je  20 žog in 20 markirnih dresov. 
 
Egon REPNIK predlaga, da bi zagotovili transparentnost in ekonomičnost ravnanja s      
skupnimi sredstvi, zato predlaga, da se zberejo 3 primerljive ponudbe za dobavo  športne 
opreme in se z glasovanjem (lahko tudi korespondenčno) izbere najbolj optimalno 
oziroma koristno ponudbo.   
   
Aleš TIHEC je napisal, da je v točki 3 podana samo ena ponudba, katera pa je od člana IO 
MNZ Maribor.   
 
Sam podpira razdelitev žog in ostale opreme klubom.  Toda, če že nekaj podarimo...naj bo 
to najvišje možne kvalitete, da bodo klubi to res z veseljem uporabljali.   
 
Skratka, kot član IO MNZ Maribor prosi Nadzorni odbor MNZ Maribor, da se sestane in 
poda mnenje ali lahko o tako pomembni temi kot je nakup žog v vrednosti več kot 25.000 
EUR (skoraj ¼ letnega proračuna!!!!)  sploh odloča na korespondenčni seji. Prosi za 
odgovor najkasneje v roku 8 dni (14.02.2017). 
 
 Za nakup žog in markirk je PROTI, zato ker želi, da se na to temo skliče seja IO ter da      
 se klube povpraša kakšno opremo želijo imeti…  
 
Sebastijan HARC je napisal, da je vesel da smo bili skrbni in privarčevali kar lep znesek. 
Moti ga pa, da se o plasiranju teh sredstev ni razpravljalo na IO, oziroma se ni  pripravil    
niti en predlog. Njegovo mnenje je, da se sredstva razdelijo klubom.  
 
 Kako; čim bolj pošteno.  
 
Razdeljevanje opreme moramo izvesti po določenem ključu, pravilu, ki bo stimulativno 
naravnan. 
 
 



Navedel je nekaj primerov: 
 

- če smo za to, da se v nogomet vključuje čim več malčkov, za kaj ne razdeljujemo 
žog za njih (velikost 4 npr). 

 
- Mogoče so nekateri klubi naredili v preteklem obdobju v smislu popularizacije     
             nogometa bistveno več kot ostali- zakaj jih ne nagradimo z dodatnimi žogami. 
 
- Mogoče je kateri od klubov bistveno več sredstev v preteklosti namenil za  
              izobraževanje strokovnega kadra- nagradimo jih. 
 
- Če je kateri klub bistveno napredoval v Fair playu… zakaj jih ne bi dodatno  
              nagradili… 
 
 
Takšnih kriterijev bi, po njegovem mnenju,  lahko našli še ogromno. 
 
Poudaril je, da ne gleda  subjektivno na NK Maribor, ker si s temi žogami v njihovem klubu 
ne morejo pomagati, saj imajo drugega uradnega opremljevalca. 
 
Verjame,  da je žoga odlična za vadbo in tekme in lepo darilo, vendar način kako izpeljati 
to zadevo, mu pa ni všeč. 
 

Predsednik Komisije za mali nogomet MNZM Bogdan ŠUPUT je sporočil, da pod točko     
tri na njihovi korespondenčni seji niso glasovali oz. oddali svojega glasu, ker je sam član  
IO  MNZM in uradni predstavnik JAKO za Slovenijo.  
 

Boštjan DAMIŠ podpira, da se sredstva vrnejo v klube( žoge in markirke saj to  najbolj                          
klubi potrebujejo), ker tako mora tudi biti, vendar smo(ste) se lotili na napačen način.  
Ne razume, da o tej temi na zadnji seji IO ni bilo govora niti pod točko razno. 

Razprava je bila o nagradah in imeli posebno točko, kjer je skupna vrednost  cca               
3.000,00€, ničesar pa o razdelitvi, kjer je skupna vrednost cca 25.000,00€ nerazumljivo. 

Prav tako je bil dogovor, da bo na korespondenčni seji samo glasovanje o članih volilne        
komisije. Sam je istega mnenja kot Sebastijan HARC, da bi morali obstajati kriteriji, ker je 
tako povsod. Zaradi vsega naštetega predlaga, da se ta zadeva obravnava na naslednji seji 
IO. 

Sam je  »PROTI« takšnemu načinu. 

Robert ČRNČEC podpira razdelitev oz. vrnitev sredstev vsem klubom v obliki opreme,  
vendar se mu zdi način na katerega bi sedaj to storili povsem neprimeren. 
 
Predvsem se je potrebno zavedati, da gre za ( vsaj zanj ) ogromno količino denarja,    
kot je napisal tudi Aleš TIHEC in o takšni vsoti bi morali imeti razpravo na redni seji ter 
ne ve zakaj se potem ni  razpravljalo en teden nazaj. 
 
Zato za ta predlog sklepa glasuje PROTI in predlaga, da se o tem razpravlja na  
naslednji redni seji. 
 
 



Rok HUBER glasuje PROTI razdelitvi sredstev na način predstavljen preko 
korespondenčne seje. Strinja se z idejo, da se sredstva, ki so se  v štirih letih delovanja 
privarčevali vrnejo v klube, a se ne strinja s predlagano izvedbo, ker ni dovolj 
transparentna (minimalni standard bi bil pridobitev treh konkurenčnih ponudb, se pa 
strinja  tudi s predlogi, ki jih je podal Sebastijan HARC). Sprašuje se, zakaj se o tej temi ni  
razpravljalo na zadnji seji. 

Boštjan KAMENŠEK je PROTI zaradi razlogov, ki jih je navedel Sebastijan HARC. 

 
 
S štirimi glasovi »ZA«, šestimi »PROTI« in enim »VZDŽANIM«  
 
 
 
SKLEP ŠT. 3: Predlog , da podarimo 44. klubom MNZM 20 žog in 20 markirk, po       
             predračunu, v skupni vrednosti 25.333,44 €, ni bil sprejet. 
 
 

»ZA«: Silvo BOROŠAK, Milan JARC, Egon REPNIK, Borut JARC 
 

»PROTI«: Aleš TIHEC, Sebastijan HARC, Boštjan DAMIŠ, Robert ČRNČEC,      
                   Rok HUBER, Boštjan KAMENŠEK 
 
»VZDRŽAN« Bogdan ŠUPUT 

 
 
 
 
Maribor, 7. 2. 2017 
 
 
 
 
 
Zapisala:        Predsednik 
Simona PEZDIRC, l.r.                                                                                          Milan JARC, l.r. 
 


