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ZAPISNIK 5. REDNE SEJE IO MNZM, 
 

ki je bila v ponedeljek, 7. marca 2022, ob 18.45, v klubskih prostorih ŠD Radlje ob Dravi, Dobrava 49, v 

Radljah ob Dravi, z možnostjo sodelovanja tudi preko ZOOM povezave. 

 

Prisotni: Dejan Germič, Marko Ozim, Boštjan Damiš, Martin Potočnik, Aleš Tihec, Dejan Ramšak in 

Boštjan Kamenšek (ZNTM).  

Preko ZOOM povezave so bili na seji prisotni Robert Črnčec, Uroš Kelbič in                          

Dejan Kramberger. 

Odsotni: Mitja Korošec, Robert Meznarič in Silvo Borošak (MDNS). 

Predsednik MNZ Maribor, Dejan Germič, je pozdravil vse prisotne in predlagal naslednji dnevni red: 

1. Sprejem dnevnega reda in ugotovitev sklepčnosti. 

2. Potrditev zapisnika 4. redne seje IO MNZM z 11. 10. 2021. 

3. Potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje IO MNZM s 7. 12. 2021. 

4. Potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje IO MNZM z 12. 1. 2022. 

5. Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje ONZ MNZM s 30. 12. 2021. 

6. Potrditev zapisnika 1. redne ZOOM seje ONZ MNZM z 31. 12. 2021. 

7. Sekretarka MNZ Maribor ter celotna organizacija z ovrednotenjem dela oz. del na MNZ Maribor. 

8. Pobuda sekretarke MNZ Maribor za dodelitev jubilejne nagrade.  

9. Obravnava poročil: 

- vodje tekmovanj MNZM, 

- disciplinskega sodnika MNZM, 

- namestnika disciplinskega sodnika MNZM, 

- komisarja za delegiranje sodnikov MDNS Maribor, 

- vodje Nogometa za vse MNZM, 

- skupno poročilo Inštruktorjev NZS/MNZM. 

10. Pregled in obravnava projekta snemanja tekem s strani MNZM za koledarsko leto 2021. 

11. Pregled in obravnava poslovnega sodelovanja MNZM z Zavodom ŠIRC. 

12. Regions cup 2022 in imenovanje strokovnega vodstva amaterske članske reprezentance MNZM. 

13. Imenovanje vodstva 2. SML/SKL – Vzhod (VT, DS in administrativna pomoč) za TL 2022/2023 ter TL 

2023/2024 in določitev nagrade za opravljanje funkcije. 

14. Infrastrukturni kriteriji za 1. Člansko ligo MNZ Maribor. 

15. Izvajanje informacijskih, marketinških, medijskih in promocijskih dejavnosti MNZ Maribor. 

16. Imenovanje inventurne komisije MNZM. 

17. Razno. 

 

mailto:info@mnzmaribor.si
http://www.mnzmaribor.si/
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Od trinajst (13) članov IO je bilo prisotnih devet (9) članov, kar pomeni, da je bila seja sklepčna. 

 

K točki 1 

Predsednik je vse prisotne seznanil z razlogi zakaj je na današnjo sejo IO povabil samo člane IO in NO ter 

dal slednje na razpravo. Člani IO so se s tem strinjali, zato sta bila soglasno sprejeta: 

 

SKLEP št. 64: IO potrdi predlog predsednika MNZM, da lahko na 5. redni seji MNZM prisostvujejo samo 

člani IO in NO MNZM. 

SKLEP št. 65: IO soglasno potrdi dnevni red 5. redne seje IO MNZM. 

 

K točki 2 

SKLEP št. 66: IO potrdi zapisnik 4. redne seje IO MNZM z 11. 10. 2021. 

 

K točki 3 

SKLEP št. 67: IO potrdi zapisnik 2. korespondenčne seje IO MNZM s 7. 12. 2021. 

 

K točki 4 

SKLEP št. 68: IO potrdi zapisnik 3. korespondenčne seje IO MNZM z 12. 1. 2022. 

 

K točki 5 

 

Pred obravnavo točke 5 se je seje preko ZOOM povezave udeležil Dejan Kramberger, tako je od dnevnega 

reda točke 5 naprej bilo od trinajst (13) članov IO na seji prisotnih deset (10)  članov.  

Predsednik je vsem prisotnim predstavil namen nakupa športne opreme kot izhaja iz računa                  

številka 21-300-000336 (podjetja GOL d.o.o.). Nakup slednje je bil nujno potreben zaradi prijave 

amaterske članske reprezentance MNZM v tekmovanje Regions cup. Po razpravi sta bila soglasno sprejeta: 

 

SKLEP št. 69: IO se seznani z vsebino in namenom računa št. 21-300-000336 (podjetja GOL d.o.o.) ter ga 

potrdi kot upravičenega. 

SKLEP št. 70: IO potrdi zapisnik 1. korespondenčne seje ONZ MNZM s 30. 12. 2021. 

 

K točki 6 

Predsednik je vse prisotne podrobno seznanil z razlogi zakaj se je preko sklepa ONZ MNZM šlo v nakup 

vsebin kot izhajajo iz računov številka: 

-  21-310-000042 (podjetja GOL d.o.o.),  

- 21-310-000048 (podjetja GOL d.o.o.),  
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- 56/2021 (podjetja MERCH d.o.o.) in  

- 0097-2021 (podjetja UKI d.o.o.). 

Kot poglaviten razlog za slednje predsednik izpostavi predvsem občutno dobro poslovanje MNZM v letu 

2021, za kar se je s strani računovodskega servisa izvedelo 30. 12. 2021. Iz tega razloga je bilo še v letu 

2021 praktično nemogoče sklicati sejo IO MNZM, zaradi česar se je v tem primeru postopalo na način, ki 

ga dopuščajo predpisi MNZM in je predsednik preko ZOOM povezave sklical sejo ONZ MNZM. Na slednji se 

je obravnavalo poslovanje MNZM v letu 2021 in potrebe, ki jih bi znotraj MNZM še imeli. Ker se je ocenilo, 

da bi se vsebine, oz. stvari kot izhajajo iz zgoraj navedenih računov nujno potrebovale ter bi si jih zaradi 

občutno dobrega poslovanja v letu 2021 lahko privoščil, se je na ONZ MNZM sprejela odločitev, da se gre v 

nakup zadev, kot izhaja iz zgoraj navedenih računov. Predsednik je prisotnim članom IO MNZM tudi 

podrobno predstavil vsebino in namen vsakega računa posebej. V razpravi je bilo izpostavljeno, da se vsi 

strinjajo z nakupom zadev, kot izhaja iz predstavljenih računov, da pa si v prihodnje želijo, da se tako 

pomembne in finančno obsežne odločitve vseeno sprejemajo preko IO MNZM in ne ONZ MNZM. Predsednik 

se s tem popolnoma strinja in izpostavi, da do sedaj to ni bila nikdar praksa, vendar ga je odkrito povedano 

samo poslovanje v letu 2021 popolnoma presenetilo ter se je iz slednjega tudi naučil nekaj novega. Zato bo 

v prihodnje to pravočasno skomuniciral  z računovodskim servisom ter posledično zadeve obravnaval in 

sprejemal zgolj na IO MNZM. Prav tako se je opozorilo, da se še naj enkrat preveri ali so kupljene zadeve 

tudi ustrezno zabeležene in umeščene v finančnem poročilu za leto 2021, za kar se je zadolžilo 

predsednika. Po razpravi so bili soglasno sprejeti: 

 

SKLEP št. 71: IO se seznani z vsebino in namenom računa št. 21-310-000042 (podjetja GOL d.o.o.) ter ga 

potrdi kot upravičenega. 

SKLEP št. 72: IO se seznani z vsebino in namenom računa št. 21-310-000048 (podjetja GOL d.o.o.) ter ga 

potrdi kot upravičenega. 

SKLEP št. 73: IO se seznani z vsebino in namenom računa št. 56/2021 (podjetja MERCH d.o.o.) ter ga 

potrdi kot upravičenega. 

SKLEP št. 74: IO se seznani z vsebino in namenom računa št. 0097-2021 (podjetja UKI d.o.o.) ter ga 

potrdi kot upravičenega. 

SKLEP št. 75: IO potrdi zapisnik 1. redne ZOOM seje ONZ MNZM z 31. 12. 2021. 

 

K točki 7 

Predsednik na začetku izpostavi, da so vsi člani IO MNZM prejeli poročilo sekretarke MNZM o svojem delu 

na MNZM. Nato je izpostavil, da si je v zadnjem času vzel kar precej časa za razmislek o trenutni organizaciji 

dela na MNZ Maribor ter predvsem o tem ali je trenuten način najbolj racionalen in smiseln. Pove, da je pri 

razmišljanju predvsem izhajal s stališča kako bi ravnal kot dober gospodar. Zato izpostavi, da je tudi opravil 

številne pogovore in razprave tako s posameznimi člani MNZM, predsedniki drugih MNZ in predstavniki 

NZS ter je na koncu prišel do zaključka, da bi bilo smiselno razmisliti o bolj racionalni razporeditvi 

zadolžitev in samega dela na MNZ Maribor. Zato je vse prisotne seznanil s predlogom nove Organizacijske 

strukture dela na MNZ Maribor. Ob tem povem, da prednost slednje vidi predvsem v tem: 

- da bi za posamezna dela imeli na razpolago več ljudi; 
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- strošek zveze za plačilo opravljenega dela, ki ga trenutno opravlja sekretarka MNZM in bi ga sedaj 

opravljali posamezniki honorarno bi se vsaj prepolovil, kar pomeni, da bi se prihranek lahko 

preusmeril v nove projekte in morebitne pomoči klubom;  

- kar pa je najbolj pomembno, da bo delo opravljeno vsaj enako, morda na posameznih področjih še 

bolj kvalitetno.   

Ker gre za zelo perečo in pomembno tematiko so si vsi člani IO MNZM vzeli precej časa za celovito analizo 

prednosti in slabosti trenutne (zaposlitev sekretarke MNZ Maribor za polni delovni čas) in predlagane  

organizacije dela na MNZ Maribor. Pri razpravi so s svojimi pogledi, razmišljanji in predlogi sodelovali vsi 

prisotni člani IO MNZM. Po podrobnem tehtanju vseh segmentov in vidikov so člani IO soglasno sprejeli 

naslednje sklepe: 

 

SKLEP št. 76: IO potrdi predlog organizacijske strukture dela na MNZM s finančnim ovrednotenjem 

posameznega dela in sicer od 8. 3. 2022 naprej. 

SKLEP št. 77: IO v skladu s predhodnim sklepom in opravljeno razpravo na podlagi 27. člena točke g) 

Statuta MNZM potrdi redno odpoved pogodbe o zaposlitvi s sekretarko MNZM Simono 

Pezdirc in sicer iz poslovnih razlogov (kot jih predvideva 89. člen ZDR-1). Pri odpovedi 

pogodbe se upošteva šestdeset dnevni odpovedni rok v katerem je delavka doma ter 

izkoristi neizkoriščen dopust za leto 2021 in sorazmerni del dopusta za leto 2022, prav 

tako pa se ji izplača zakonsko določena odpravnina. IO pooblasti predsednika MNZM, da 

uredi vse vsebinske papirje za odpoved pogodbe o zaposlitvi z odvetniško pisarno in 

računovodskim servisom ter da se delavki odpoved pogodbe o zaposlitvi vroči v torek, 8. 

3. 2022. 

SKLEP št. 78: IO sklene, da s torkom, 8. 3. 2022, sekretarki MNZM prenehajo veljati vsa pooblastila v 

sklopu dela na MNZM, kot so npr. dostopi v sklopu registracijske komisarke MNZM, 

namestnice vodje tekmovanj MNZM, dostopi do spletne strani MNZN, FB kanala MNZM, 

do e-pošte MNZM, ipd. Tega dne delavka odda tudi vse ključe MNZM, služben telefon, 

računalnik, ključek za e-banko, ipd. 

SKLEP št. 79: IO s torkom, 8. 3. 2022, razreši Simono Pezdirc z mesta registracijske komisarke MNZM in 

v skladu z novo sprejeto organizacijsko strukturo MNZM za vodjo oz. registracijskega 

komisarja imenuje Jureta Zalarja in za njegovega pomočnika oz. namestnika 

registracijskega komisarja Domna Majcena. 

SKLEP št. 80: IO s torkom, 8. 3. 2022, razreši Simono Pezdirc z mesta namestnice vodje tekmovanj 

MNZM in v skladu z novo sprejeto organizacijsko strukturo MNZM za pomočnika oz. 

namestnika vodje tekmovanj imenuje Jureta Zalarja. 

SKLEP št. 81: IO s torkom, 8. 3. 2022, v skladu s sprejeto organizacijsko strukturo MNZM za tajnika oz. 

administrativnega vodjo MNZM imenuje Jureta Zalarja in za njegovega pomočnika Janija 

Ivana Sajka. 

SKLEP št. 82: IO s torkom, 8. 3. 2022, v skladu s sprejeto organizacijsko strukturo MNZM preostale 

finančne zadeve (fakturiranje računov ipd.) prenese v upravljanje na trenutni 

računovodski  servis. 
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SKLEP št. 83: IO s torkom, 8. 3. 2022, razreši Simono Pezdirc s položaja nudenja administrativne pomoči 

pri vodenju 3. SNL – Vzhod za pomlad 2022 in na to mesto za pomlad 2022 imenuje Jureta 

Zalarja. 

SKLEP št. 84: IO razreši Simono Pezdirc z mesta članice Komisije za priznanja MNZM. 

SKLEP št. 85: Predsednika se zadolži, da s Simono Pezdirc opravi pogovor in v primeru, da bi Simona 

Pezdirc po prenehanju zaposlitve, na MNZ Maribor še zmerom bila pripravljena sodelovati 

v sklopu prej potrjene Organizacijske strukture MNZ Maribor se bo to na seji IO MNZM 

obravnavalo prednostno  ter se jo bo ustrezno vključilo v posamezni sektor in/ali komisijo 

v skladu z dogovorom. 

 

K točki 8 

Predsednik je predstavil izraženo željo Simone Pezdirc glede izplačila jubilejne nagrade. Obenem je člane 

na podlagi izpiska z ZPIZ-a seznanil s celotno delovno dobo Simone Pezdirc in delovno dobo, ki jo ima na 

MNZ Maribor, kakor tudi z razlago računovodskega servisa, ki se oprijema tolmačenja zakonskih predpisov 

s tega področja. Po kratki razpravi je bil soglasno sprejet: 

 

SKLEP št. 86: IO sprejme odločitev, da se Simoni Pezdirc ne podeli jubilejna nagrada. 

 

K točki 9 

 

SKLEP št. 87: IO se seznani z vsebino poročil in potrdi poročila: 

- vodje tekmovanj MNZM, 

- disciplinskega sodnika MNZM, 

- namestnika disciplinskega sodnika MNZM, 

- komisarja za delegiranje sodnikov MDNS Maribor, 

- vodje Nogometa za vse MNZM, 

- skupno poročilo Inštruktorjev NZS/MNZM. 

 

 

K točki 10 

 

Predsednik je na kratko predstavil vsebino poročila o projektu snemanja tekem s strani MNZM v letu 2021. 

Vse prisotne člane je tudi podrobno seznanil o vsebini dogovora z MNZ Ptuj in MNZ Celje glede sodelovanja 

pri projektu snemanja tekem 3. SNL – Vzhod. Izpostavil je tudi, da je na podlagi obvestila s strani Kelbiča 

šel še enkrat preverit in ugotavlja, da je do sedaj bil IO MNZM o teh snemanjih zgolj obveščen, ni pa se še 

na IO MNZM za snemanje tekem 3. SNL – Vzhod sprejel ustrezen sklep. Skozi razpravo je prevladalo skupno 

stališče, da so se snemanja izkazala kot zelo pozitiven projekt, ki je tudi s strani klubov zelo dobro sprejet, 

hkrati pa dviga ugled in prepoznavnost zveze in tekmovanja, kar omogoča tudi lažjo komunikacijo s 

potencialnimi sponzorji. Obenem pa lahko posnetki služijo kot dobra osnova za dodatne analize tako 

trenerjem kot sodnikom. Kelbič izpostavi, da nima nobene težave s projektom in ga podpira, vendar ga  

skrbi glede na to, da 3. SNL – Vzhod vodimo še zgolj to TL, da bi šel ta vložek v nič, ker se kasneje s tem na 

nivoju 3. SNL – Vzhod ne bi več nadaljevalo. Predsednik člane IO ob tem seznani, da smo s snemanjem 
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tekem 3. SNL – Vzhod, s pozitivno sprejetostjo na terenu, kar se potrjuje tako skozi pogovore z 

nogometnimi udeleženci, kot nenazadnje tudi skozi statistike gledanosti, uspeli ustvariti produkt, zaradi 

katere se je na NZS začelo resno razmišljati o vpeljavi snemanj določenega števila tekem 3. SNL – Vzhod in 

Zahod s strani NZS in sicer že s TL 2022/2023. V kolikor pa to letos še ne bi bilo sprejeto na nivoju NZS, je 

pa prepričan, da se bo projekt v sodelovanju z MNZ Celje in MNZ Ptuj nadaljeval tudi v prihodnje. Po 

razpravi so bili soglasno sprejeti: 

 

SKLEP št. 88: IO potrdi snemanje triindvajsetih tekem 3. SNL – Vzhod v koledarskem letu 2021 s 

strani MNZ Maribor, v skupnem strošku 8.422,83 EUR. 

SKLEP št. 89: IO se seznani z vsebino in z dopolnitvami potrdi poročilo o snemanju tekem v 

koledarskem letu 2021. 

SKLEP št. 90: IO potrdi snemanje ene tekme na posamezen krog 3. SNL – Vzhod v 

spomladanskem delu TL 2021/2022 s strani MNZ Maribor pod pogoji, ki so sprejeti 

za snemanje tekem 1. Članske lige MNZ Maribor. 

 

 

K točki 11 

Predsednik je vse prisotne podrobno seznanil z vsebino in razlogi (projekti odobreni s strani Fundacije za 

šport) plačanih računov, ki so bili izdani s strani Zavoda ŠIRC. Prav tako je vsem prisotnim pokazal in 

dodatno obrazložil podrobno specifikacijo zneska za vsak račun posebej. Po kratki razpravi so bili soglasno 

sprejeti: 

 

SKLEP št. 91: IO se seznani z vsebino in namenom računa št. 9/2021 (izdanega  s strani Zavoda ŠIRC) 

ter ga potrdi kot upravičenega. 

SKLEP št. 92: IO se seznani z vsebino in namenom računa št. 10/2021 (izdanega s strani Zavoda ŠIRC) 

ter ga potrdi kot upravičenega. 

SKLEP št. 93: IO se seznani z vsebino in namenom računa št. 11/2021 (izdanega s strani Zavoda ŠIRC) 

ter ga potrdi kot upravičenega. 

SKLEP št. 94: IO se seznani z vsebino pogodbe o poslovnem sodelovanju (št. 001-2020/MNZM-ŠIRC) 

med MNZM in Zavodom ŠIRC ter jo potrdi. 

 

 

K točki 12 

Predsednik je vse prisotne seznanil, da se bo pomladi 2022 ponovno izvajalo tekmovanje Regions cup. V 

sklopu slednjega kot domačin igramo v 1. krogu z amatersko člansko reprezentanco MNZ Celje. Zato je 

potrebno imenovati strokovno vodstvo za amatersko člansko reprezentanco MNZ Maribor ter lokacijo za 

igranje tekme 1. kroga. Po razpravi sta bila soglasno sprejeta: 

 

SKLEP št. 95: IO imenuje strokovno vodstvo amaterske članske reprezentance MNZM za Regions cup 

2022 v naslednji sestavi: 

- selektor: Boris Pisnik 
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- trener: Damir Jurenec 
- predstavnik ekipe: Bojan Petek 

SKLEP št. 96: IO določi, da se bo tekma 1. kroga Regions cup-a med amaterskima članskima 

reprezentancama MNZ Maribor in MNZ Celje odigrala glavnem igrišču NK Dobrovce v 

Dobrovcih.   

 

K točki 13 

Predsednik je vse prisotne seznanil, da je bil na IO NZS sprejet sklep o poverjenih tekmovanjih, v skladu s 

katerim s TL 2022/2023 prevzamemo vodenje 2. SML/SKL - Vzhod. Zato je potrebno imenovati osebe, ki 

bodo skrbeli za nemoteno vodenje tekmovanja. Po razpravi sta bila soglasno sprejeta:  

 

SKLEP št. 97: IO za vodenje 2. SML/SKL – Vzhod v TL 2022/2023 in TL 2023/2024 s strani MNZM 

imenuje: 

- Vodja tekmovanja: Domen Majcen, 
- Disciplinski sodnik: Bojan Kitel, 
- Komisar za delegiranje sodnikov: Drago Koletnik,  
- Administrativna pomoč: Jure Zalar. 

SKLEP št. 98: IO potrdi, da se imenovanim osebam iz prejšnjega sklepa za vodenje 2. SML/SKL, za 

posamezno tekmovalno leto, izplača nagrada v bruto-bruto znesku 600,00 EUR. 

 

K točki 14 

V skladu z razpravo na prejšnji seji se je pripravil Pravilnik o infrastrukturnih kriterijih za 1. Člansko ligo 

MNZ Maribor. Predsednik izpostavi, da je potreba za pripravo in sprejem slednje predvsem z vidika 

produkcije (snemanja) tekem 1. Članske lige MNZ Maribor, saj brez ureditve te problematike (snemalni 

stolpi oz. pokrit snemalni prostor) je snemanje tekem v slabem vremenu na precej stadionih onemogočeno. 

Obenem pa je smiselno uredit celotno tematiko glede infrastrukturnih pogojev, saj s tem precej poenotimo 

kriterije in pogoje znotraj celotne lige. Hkrati pa je smiselno, da se z zahtevami infrastrukturnih kriterijev 

približamo zahtevam 3. SNL, saj le na ta način nato klubi izpolnjujejo in hkrati lahko kandidirajo za 

napredovanje v višji rang tekmovanja. Po obravnavi vsebine predlaganega pravilnika je bil soglasno sprejet 

sklep:  

 

SKLEP št. 99: IO potrdi pravilnik Infrastrukturni kriteriji za 1. Člansko ligo MNZ Maribor. 

 

K točki 15 

Predsednik vse prisotne seznani, da se je na področju informacijsko, marketinških, medijskih in 

promocijskih dejavnosti MNZ Maribor poskušalo že na več na načinov. Trenutno za slednje v glavnem 

skrbijo posamezne osebe in sicer Maja Šturm (objave na spletni strani in FB kanalu MNZM), Nino Lokas 

(pisanje napovednikov pred tekmovalnimi krogi), Matija Brodnjak (delegiranje oseb za snemanje tekem z 

aplikacijo Sport.Video) in Jure Zalar (priprava posameznih grafik). Ob tem predsednik izpostavi, da bi si v 

prihodnje želel predvsem, da se pojavnost vsebin še bolj razširi tudi na čas, ko ni tekmovanj ter da se išče 

še nove priložnosti s področja pojavnosti, prepoznavnosti in marketinške zanimivosti. Zato bi predlagal, 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                    

 Stran 8 Zapisnik 5. redne seje IO MNZM 

da poskusimo z načinom, da se vodenje tega področja prenese na podjetje, ki se s tem tudi profesionalno 

ukvarja. Po razpravi je bil soglasno sprejet: 

 

SKLEP št. 100: IO sprejme odločitev o sklenitvi poslovnega sodelovanja s podjetjem MOVIO d.o.o., ki bo 

v skladu z dogovorom prevzel izvajanje informacijskih, marketinških, medijskih in 

promocijskih dejavnosti MNZM in sicer: 

- priprava tedenskih člankov, kot je npr. napovednik kroga, o klubih, igralcih, 

nogometnih šolah, dogodkih, sponzorjih zveze, ipd.; 

- organizacija promocijskih in nagradnih iger; 

- posredovanje in promocija dogodkov, ki jih organizirajo klubi, kot je npr. 

mednarodni turnirji, kampi, počitnice, ipd.; 

- objavljanje vsebin na spletni in FB strani MNZM;  

- sodelovanje pri projektih MNZM, kot je npr. Dan nogometa;  

- fotografiranje posameznih tekem pod okriljem MNZM;  

- delegiranje snemalcev z mobilno aplikacijo Sport.Video in implementacija 

aplikacije Sport.Video med zainteresirane klube, ipd.;  

- priprava novih promocijskih idej in vsebin;  

- iskanje zainteresiranih podjetij za sponzorstva in donacije MNZM. 

Pogodba se sklene za obdobje od 1. 3. 2022 do 30. 6. 2023 z mesečnim nadomestilom 

400,00 EUR bruto. 

 

K točki 16 

Predsednik je vse prisotne seznanil, da je inventurni zapisnik za leto 2021 ravno danes prejel s strani 

sekretarke MNZ Maribor, zato letos ne bi posebej imenovali inventurne komisije MNZM. Ker pa se je 

gradivo prejelo šele danes predsednik predlaga, da se ga obravnava na naslednji seji IO MNZM. Vsi prisotni 

se s tem predlogom strinjajo, zato se bo inventurno poročilo obravnavalo na naslednji seji IO MNZM. 

 

K točki 17 

Predsednik vse prisotne seznani, da je že pred začetkom epidemije kot ekonom MNZM odstopil Robert 

Zorman, saj se je zaradi zamenjave delovnega mesta odločil, da se umakne z delovanja v nogometu. Ker se 

ponovno začenjajo posamezne reprezentančne aktivnosti izpostavi, da se bo ekonoma potrebovalo, zato 

se je o morebitni pripravljenosti pogovarjal s Silvom Tkalčičem, ki tudi občasno dela v sklopu podjetja 

Šport Maribor d.o.o. Vse prisotne seznani, da je Silvo pripravljen pomagat na tem področju. Po razpravi je 

bil soglasno sprejet: 

 

SKLEP št. 101: IO potrdi Silva Tkalčiča za ekonoma MNZ Maribor. 

 

Boštjan Kamenšek vse prisotne seznani, da bi ZNT Maribor v soboto, 28. 5. 2022, izpeljal trenerski seminar 

C in B, zato bi prosil, da se tega dne do 15 ure ne delegirajo tekme, da se bodo trenerji tako lahko udeležili 

seminarja, ki pa je pogoj za pridobitev ustreznih licenc za naslednjo tekmovalno sezono. Predsednik pove, 

da se je o tem tudi pogovarjal z vodjo tekmovanj in se v tem predlogu ne vidi večjih težav, saj so v teh 

terminih delegirane kvečjemu tekme mlajših selekcij, ki pa se jih lahko prestavi na druge termine. Po 

razpravi je bil soglasno sprejet sklep: 
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SKLEP št. 102: IO sprejme odločitev, da se zaradi izvedbe trenerskega seminarja C in B, vse tekme 
MNZM, delegirane na soboto, 28. 5. 2022, do vključno 15.00 ure, v skladu s Tekmovalnimi 
propozicijami delegirajo na druge termine.  

 

Predsednik je čestital Dejanu Krambergerju, ki je v preteklem vikendu s svojo žensko člansko ekipo osvojil 

naslov pokalnih prvakinj NZS v futsalu. Dejan Kramberger se je zahvalil za čestitko. 

 

Obenem je predsednik vse prisotne seznanil, da je za delegata na futsal listi NZS predlagal Andreja 

Lunežnika in Sebastijana Rojsa. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 22.20. 

 

 

 

Predsednik MNZM 

 Dejan Germič 

 

 
 


