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ZAPISNIK 4. REDNE SEJE IO MNZM 
 

 

ki je bila v ponedeljek, 11. oktobra, ob 18.30 v prostorih poslovne enote Caffe Club 911, Železnikova ulica 

4 v Mariboru 

 

Prisotni: Dejan Germič, Robert Črnčec, Mitja Korošec, Robert Meznarič, Marko Ozim, Boštjan 

Damiš, Martin Potočnik, Boštjan Kamenšek (ZNTM), Aleš Tihec, Dejan Ramšak, Uroš 

Kelbič, Domen Majcen (VT), Dušan Jovanovič (NO) in Simona Pezdirc. 

Odsotni: Silvo Borošak (MDNS) in Dejan Kramberger. 

Predsednik MNZ Maribor, Dejan Germič, je pozdravil vse prisotne in predlagal v sprejem posredovan 

dnevni red: 

1. Sprejem dnevnega reda in ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev zapisnika 3. redne seje IO MNZM z 28. 6. 2021 

3. Delegatska služba MNZ Maribor  

4. Določitev višine povračila od višine urejenih in dobljenih sredstev iz javnih razpisov 

5. Nakup športnih majic za Dan nogometa MNZM v letu 2021 

6. Nakup športne opreme za novo registrirane igralce 

7. Nakup novoletno – poslovnih daril 

8. Članarine MNZ Maribor 

9. Razno 

- Organizacija Dneva nogometa MNZM v letu 2021,  

- Sistem članskih tekmovanj in infrastrukturni pogoji,  

- Prošnja NK Maribor (pravica nastopa igralcev),  

- Ogled reprezentančne tekme Slovenija – Rusija  

 

Od trinajst (13) članov IO je bilo prisotnih devet (9) članov, kar pomeni, da je seja sklepčna. 

 
 

K točki 1 

 

SKLEP št. 52: IO soglasno potrdi dnevni red 4. redne seje IO MNZM. 

mailto:info@mnzmaribor.si
http://www.mnzmaribor.si/


 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                    

 Stran 2 MNZ Maribor 

K točki 2 

 

Pred obravnavo točke 2 se je seje udeležil Aleš Tihec tako je od tega trenutka naprej bilo od trinajst (13) 
članov IO na seji prisotnih deset (10)  članov.  
 

SKLEP št. 53: IO je soglasno potrdil zapisnik 3. redne seje IO MNZ Maribor z 28. 6. 2021. 

 
K točki 3 

 
Vodja tekmovanja je seznanil prisotne, da se zaradi neaktivnosti  iz delegatske liste odstrani Boris Mihelič, 
na delegatsko listo pa se dodata dva  nova delegata Andrej Lunežnik, Anton Kramberger in Iztok Praznik. 
 
SKLEP št. 54: Na podlagi 4. člena Pravilnika o delegatski službi v MNZ Maribor je IO MNZM, na predlog 

vodje tekmovanj MNZM,  potrdil spremenjeno listo delegatov:  
 

Zap. št. Ime in priimek 

1.  Matjan Cojhter 

2.  Dejan Germič 

3.  Silvo Izak 

4.  Damir Jurenec 

5.  Drago Lepej 

6.  Domen Majcen 

7.  Robert Perko 

8.  Boris Toplak 

9.  Gregor Gostenčnik 

10.  Adi Vidovič 

11.  Matej Vilčnik 

12.  Saša Urbanič 

13.  Robert Strmčnik 

14.  Jure Zalar 

15.  Ivo Kmetec 

16.  Jože Velički 

17.  Jani Ivan Sajko 

18.  Mario Škrofič 

19.  Aleš Partlič 

20.  Andrej Lunežnik 

21.  Iztok Praznik 

22.  Anton Kramberger 

 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                    

 Stran 3 MNZ Maribor 

K točki 4 
 

SKLEP št. 55: IO MNZM je sprejel odločitev, da se od višine urejenih, sklenjenih in realiziranih projektov 

iz javnih občinskih, državnih ali evropskih razpisov (kot so npr. Fundacija za šport, 

Erasmus+, ipd.) fizični osebi ali pravnemu subjektu izplača denarna nagrada, po naslednji 

lestvici: 

Znesek podpisane in realizirane pogodbe Višina denarne nagrade 

➢ od 500 do 5.000 EUR 20% BRUTO od prejetih denarnih sredstev 

➢ od 5.001 do 10.000 EUR 25% BRUTO od prejetih denarnih sredstev 

➢ od 10.001 in več 30% BRUTO od prejetih denarnih sredstev 
 

 
 

K točki 5 
 

Pred obravnavo točke 5 se je seje udeležil Uroš Kelbič tako je od tega trenutka naprej bilo od trinajst (13) 
članov IO na seji prisotnih enajst (11)  članov.  

 

Glede na to, da je za soboto, 18. 9.2021, bila predvidena organizacija Dneva nogometa MNZM, je predsednik 

vse prisotne seznanil o razlogih za odpoved in o načinu kako se bo slednje glede na trenutne ukrepe 

povezane z novim virusom COVID-19 poskušalo nadomestiti. Vse skupaj tudi seznani, da se je za vse otroke 

tako kot vsa pretekla leta tudi letos pri podjetju Golgeter naročilo in kupilo športne majice, katere bodo 

otroci prejeli med izvedbo dneva nogometa.  

SKLEP št. 56: IO soglasno potrdi nakup 700 športnih majic po ponudbi podjetja Golgeter, ki se bodo 

delila med otroke na dogodku(ih) Dneva nogometa MNZ Maribor. 

 
 

K točki 6 
 

Predsednik MNZM je predlagal članom, da bi se vsem igralcem, ki se prvič registrirajo za nogomet od U7 

do U11, podarilo s strani MNZM en komplet ščitnikov. MNZM bi obenem sestavila ustrezen dopis s prilogo. 

 

Člani se s predlogom v celoti strinjajo, a obenem podajo mnenje, da je potrebno v prihodnje razmišljati tudi 

o nagradah klubom, ki imajo ekipe od U15 do U19, saj jih potrebujejo za izpolnitev pogojev za nastopanje 

v višjem rangu tekmovanj. 

SKLEP št. 57: IO potrdi nakup 1.123 ščitnikov po ponudbi podjetja Sportinus, ki se bodo delili med novo 

registrirane igralce (prva registracija) od U7 do U11. 

K točki 7 
 

SKLEP št. 58: IO pooblasti predsednika MNZM za nakup novoletno poslovnih daril sponzorjem, 
donatorjem, predsednikom in funkcionarjem MNZ Maribor, pri čemer znesek nakupa 
poslovnih daril ne sme preseči 1500 EUR. 

 
 

K točki 8 
 

Predsednik MNZM je seznanil prisotne o predlogih sprememb višin variabilnega dela letnih članarin po 
posameznih kategorijah za vsako prijavljeno ekipo na nivoju MNZ Maribor, predlog sprememb bi sprejela 
Skupščina MNZ Maribor.  



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                    

 Stran 4 MNZ Maribor 

 

Predsednik MNZM je povedal, da bo vsem članom IO poslal čistopis Pravilnika o članarinah MNZ Maribor, 
pred naslednjo sejo,  po njihovi potrditvi pa bi se predlog sprememb razložil še klubom na posameznih 
sestankih, po regijah,  pred Skupščino MNZ Maribor. 
 

Člani IO so se s predlogom v osnovi strinjali, predvsem pa so opozorili, da je potrebno dobro preverit kaj 
slednje pomeni z vidika povečanega obsega dela za sekretarko in računovodski servis ter ali lahko zveza 
slednje prenese ob morebitnih neplačilih s strani članov in koliko bi se na splošno povečal strošek zveze 
za te dodatne obremenitve.  
 

Ob tem je Robert Meznarič izpostavil, da je v sosledju s tem potrebno izdelati ovrednotenje dodatnega dela 
sekretarke, v kolikor bo MNZM prevzela vodenje in izdajanje računov sodniških stroškov za tekme pod 
okriljem MNZM ter koliko manj denarja bo MNZM namenila sodniški organizaciji, saj prevzema njihovo 
delo. Hkrati pa je mnenja, da bi bilo potrebno veteranske ekipe v primeru takšnega pavšalnega plačila 
stroškov izvzet. 
 

Pri tej točki je predsednik tudi predlagal, da se člane MNZM oprosti plačila fiksnega dela članarine za 
spomladanski del leta 2021.  
 

SKLEP št. 59: IO potrdi, da se za spomladanski del leta 2021 članom ne zaračuna 50 EUR fiksnega dela 

letne članarine. 

 
 

K točki 9 
 

Organizacija Dan nogometa 2021 je bila predstavljena že pod točko 5. 
 

Predsednik MNZM je vse prisotne seznanil o trenutni sestavi posameznih članskih lig MNZM in o 

razmišljanju za spremembo 14-članske 1. lige MNZ Maribor v 12-člansko 1. Ligo MNZ Maribor s TL 

2023/2024 oziroma že z letom 2022/2023 v kolikor bi do tega lahko pripeljala naravna pot brez 

dodatnega izpadanja.  
 

V sosledju s tem, da smo v 1. Članski ligi MNZ Maribor prišli do skoraj 100% pokrivanja tekem s snemanji, 

predsednik predlaga, da bi bilo smiselno na podlagi Pravilnika o splošnih minimalnih infrastrukturno – 

varnostnih kriterijih za tekmovanja MNZM spisati podrobnejše in jasno definirane infrastrukturno 

varnostne kriterije za nastopanje ekip v 1. Članski ligi MNZM, s katerimi bi začrtali smernice za snemalne 

pogoje in obenem čim preprostejše prehode ekip v 3. SNL - Vzhod.  
 

SKLEP št. 60: IO potrdi, da se gre v pripravo sprememb Tekmovalnih propozicij MNZ Maribor na način, 

da bo v 1. Članski ligi MNZM s TL 2023/2024 nastopalo 12 ekip oziroma da je slednje 

mogoče že s TL 2022/2023 v kolikor se do te spremembe pride po naravni poti – brez 

nepotrebnega dodatnega izpadanja.  
 

SKLEP št. 61: IO potrdi, da se do naslednje seje pripravi predlog Pravilnika o minimalnih infrastrukturno-

varnostnih kriterijih za 1. Člansko ligo MNZM. 

 
Ker so pogoji za snemanje članskih tekem od kluba do kluba različni, je predsednik MNZM predlagal, da se 

njega in Aleša Tiheca  pooblasti, da obiščeta klube in se z njimi pogovorita kako lahko zagotovijo ustrezne 

pogoje za snemanje tekem. Analizo stanja nato sporočita IO MNZM, ki bo zadevo obravnaval in se odločil o 

nadaljnjih ukrepih oz. korakih na tem področju. 
 

SKLEP št. 62: IO pooblasti predsednika MNZM in Aleša Tihca, da se sestaneta s klubi, ki nimajo ustreznih  

pogojev za snemanje članskih tekem in poskušajo skupaj najti ustrezne rešitve. 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                    

 Stran 5 MNZ Maribor 

 

Predsednik MNZM je seznanil člane, da je NK Maribor Branik poslal prošnjo, če lahko določeni igralci, ki še 

niso izpolnili starostnih pogojev za nastopanje po TPr za U15, nastopajo za to starostno kategorijo, katera 

pa je bila s strani vodje tekmovanja zavrnjena. Po razpravi je bil soglasno sprejet: 

 

SKLEP št. 63: IO ne ugodi prošnji NK Maribor Branik, da bi lahko za starejše dečke nastopali igralci, ki 

po TPr še ne izpolnjujejo starostnih pogojev za nastopanje za to starostno kategorijo. 

 

Predsednik MNZM je predstavil predlog sodelovanja s podjetjem MIC Mengeš, v kolikor bi jim klubi 

omogočili predstavitev njihovih izdelkov,  v smislu regeneriranje igralcev po tekmi. MNZM pa bi jim 

omogočila oglasni prostor pri snemanju tekem. Po razpravi je prišlo do skupnega stališča, da se predsednik 

s podjetjem pogovori in v kolikor so pripravljeni sprejeti pogoje o sodelovanju o katerih so se člani IO 

MNZM uskladili na tej seji, se lahko gre v podpis pogodbe, sicer se ponudba podjetja MIC Mengeš zavrne. 

 
Uroš Kelbič je menil, da je potrebno razmisliti tudi o snemanju kakšne od najpomembnejših tekem v ostalih 
kategorijah in ne samo članskih tekem. Predsednik ob tem izpostavi, da trenutno MNZM vsem klubom 
omogoča brezplačno koriščenje mobilne aplikacije Sport.Video, s čimer bi se lahko zagotovilo snemanje 
katerih koli tekem. Ob tem izpostavi, da si resnično želi, da klubi prepoznajo potencial, ki se jim s tem 
ponuja. 
 

Uroš Kelbič je tudi predlagal, glede na trenutno situacijo  (COVID) in posledično upad vpisa ter težave s 

pomanjkanjem igralcev v številnih klubih, izvedbo dodatnih marketinških aktivnosti z namenom 

reklamiranja in  popularizacije nogometa v okviru MNZM. Predlagal je še, da osnutek načrta pripravi vodja 

Nogometa za vse in ga uskladi z IO MNZM. 

 

S strani Uroša Kelbiča se tako v sklopu dnevnega reda za naslednjo sejo IO predlaga obravnava naslednjih 

dveh tematik oz. vsebin: 

- predstavitev celovitega pregleda stroškov snemanja tekem (snemanje, komentiranje, obdelava, 

priprava in nalaganje video vsebin,…) za koledarsko leto 2021 (pomlad in jesen 2021) ter 

- ukrepe in pripadajočo marketinško kampanjo za spodbujanje ponovnega vpisa otrok v nogometne 

klube v okviru MNZM, ki jo naj pripravi Vodja Nogometa za vse. 

 
 

Naslednja seja bo v petek, 26. 11. 2021, na Koroškem. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.30. 

 
Zapisala 

 

Predsednik MNZM 

Simona Pezdirc Dejan Germič 

  
 


