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ZAPISNIK 
 
 

5. redne seje IO MNZ Maribor, ki je bila v torek, 26. 11. 2013, ob 18. uri v sejni sobi upravnih 
prostor na atletskem stadionu Poljane, Engelsova 6, Maribor, 
 
Prisotni: Milan JARC, Borut JARC, Aleš TIHEC (od 18.30h),, Damir PEKIČ (od 19.15h),  

Egon REPNIK (od 18.30h), Silvo BOROŠAK (MDNS), Rok HUBER, Sebastijan 
HARC, Boštjan DAMIŠ, Bogdan ŠUPUT (KMN), Bojan PETEK (ZNTM), Ivica 
LIČEN, Robert ČRNČEC, Vili PAVC, Jože, KARMEL, Boris Toplak in Domen 
ŽNIDARIČ. 

 
Odsotni:   Iztok RAIŠP, Dejan GERMIČ (opravičil), Bojan KITEL (opraivčil), Romana 

LESJAK (opravičila). 
 

 
Predsednik MNZ Maribor, Milan Jarc, je pozdravil prisotne in predlagal v sprejem posredovani 

dnevni red, z dopolnitvijo, in sicer številčno zamenjavo točke 5. dnevnega, ki tako 
postane točka 3., točka 3. postane točka 4. postane točka 5., itd. 
 

1.   Pregled zapisnikov IO 
4. redne seje 
4. korespondenčne seje 
5. korespondenčne seje 

2.   Poročila 
  vodje tekmovanj za lige MNZM 
  vodje tekmovanj za lige 2. SML/SKL-V 
  disciplinskega sodnika za lige MNZM 
  disciplinskega sodnik za ligi 2. SML/SKL-V in za Futsal 
  registracijskega komisarja MNZM 
  predsednika Komisije za pritožbe MNZM 
  poročilo vodje grassrootsa 

3. (4.)   Imenovanje inventurne komisije MNZM 
4. (5.) Predlog nagrad funkcionarjem MNZM in za Futsal 
5. (3.) Predlog vodje tekmovanj MNZM o začetku spomladanskega dela TS    

2013/2014 
6.   Predlog izdelave članskih izkaznic 
7.   Predlog plačila stroškov enega kola  klubom , ki nastopajo v MNZ MB ligi 
8.   Izbira in potrditev vodje  grassrootsa 
9.   Predlog zmanjševanja plačila rumenih  kartonov v štajerski ligi 
10. Razno 

 

SKLEP št. 49:  IO sprejme dnevni red s predlagano zamenjavo točk 5. redne seje IO  
 



 
K točki 1: 

Pregled poročil 
 

 
 

A) vodje tekmovanj za lige MNZM 
 

G. Jože Karmel je na kratko predstavil poročilo in izpostavil problematiko izstopa klubov 

med ligo, predvsem pri cicibanih. Ni bilo sicer drugih odstopanj od pravilnikov, v drugi 

polovici jesenskega dela prvenstva prav tako ni bilo večjih težav. V ligah U13, igranje 

8+1, se pa je pokazala potreba po sojenju s strani sodnikov. Sodijo namreč ali starši ali 

drugi - problem nešportnega obnašanja.   

 
Zimska liga - ali se rezultati zapisujejo? - vprašanje g. Harca Nk MB. G. Karmel odgovarja, 
da je slednja v pristojnosti MNZ MB, zato se predlaga, da je enako kot v ligi.  
 
SKLEP št. 50:  V roku 7 dni se sestane se strokovna komisija in odloči o točkovanju v 

zimski ligi. Sklep je soglasno sprejet . 
 
SKLEP št. 51:  IO soglasno sprejme poročilo vodje tekmovanj. 
 
 
 

B) vodje tekmovanj za lige 2. SML/SKL-V 
 
Vodja tekmovanj na kratko predstavi poročilo in izpostavi problematiko maturantskih 

izletov - izpad tekem (manjkajoči igralci in problem sestave ekip). Dobro je sodelovanje 

s komisarji, sodniki in delegati. Nekaj težav le s plačili sodnikom in delegatom, a so se 

vse zadeve pravočasno uredile.  

Vprašnje vodje tekmovanj predsedniku MNZ MB g. Milanu Jarcu ali je NZS na njenem IO 

sprejela morebiti kak sklep glede finaniranja tudi za 2. SML/SKL-V? Odgovor 

predsednika MNZ: »Glede razpoložljivih finančnih sredstev na NZS zaenkrat ni 

predvideno tovrstno financiranje. (prihod: Tihec Aleš) (prihod: Egon Repnik). 

SKLEP št. 52:  IO soglasno sprejme poročilo vodje tekmovanj za lige 2. SML/SKL-V . 
 
 
 

C) disciplinskega sodnika za lige MNZM 
 
Disciplinski sodnik za lige MNZM g. Kitel je odsotnost na IO opravičil, člani IO so s 

poročilom seznanjeni, vprašnja in pripomb ni. 

SKLEP št. 53:  IO soglasno sprejme poročilo disciplinskega sodnika za lige MNZ MB. 
 
 
 
 
 



 
D) disciplinskega sodnik za ligi 2. SML/SKL-V in za Futsal 

 
Disciplinki sodnik je izpostavil nekaj manjših pomanjkljivosti glede delovanja delegatov 

in nekaj dodatnega opozarjanja klubov glede prekrškov, obnašanja na samih tekmah, 

sicer večjih posebnosti ni bilo.  

SKLEP št. 54:  IO soglasno sprejme poročilo disciplinskega sodnika za ligi 2. SML/SKL-
V in za Futsal. 

 
 
 
 

E) registracijskega komisarja MNZM 
 
Na kratko je predstavil do sedaj opravljeno delo in izpostavil nekaj problemov in 
pomanjkljivosti, predvsem pri seznanjenosti klubov za delo z registracijskim modulom 
NZS ter nedosledosti pri vnašanju potrebnih podatkov. Predlaga izvedbo krajših 
informativnih seminarjev za klube na to temo. 
g. Tihec izpostavi problematiko »izigravanja«, saj za prestope med klubi (po opravljeni 
prvi registraciji), ni potrebno v pregled pošiljati kopije osebnegadokumenta s sliko. Za 
pojasnilo se zaprosi NZS. 
 
SKLEP št. 55:  IO soglasno sprejme poročilo registracijskega komisarja MNZ MB. 
 
SKLEP št. 56:  Na NZS se posreduje vprašanje: Zakaj  se pri registraciji - prestopu 

klub-klub ne priloži slika osebe za preprečitev zlorab ob prestopih?  
 
 
 

F) predsednika Komisije za pritožbe MNZM 
 
Predsednik komisije za pritožbe MNZM ugotavlja, da se je disciplina v ligah izdatno 

poboljšala, pritožb glede na same izrečene kazni praktično ni. Obravnavani sta bili 2 

pritožbi. 

SKLEP št. 57: IO  soglasno sprejme poročilo predsednika Komisije za pritožbe MNZM. 
 
 
 

G) poročilo vodje Grassroots programa 
 
Vodja programa g. Dejan Germič je svojo odsotnost opravičil, IO je z obsežnim in 
temeljitim poročilom seznanjen, Predsednik MNZM je pohvalil delo vodje programa in 
predstavil njegove dosežke. 
G. Harc izpostavlja problematiko upada zanimanja za nogomet v šolah, kaj narediti za 

ponovno popularizacijo nogometa v MB in okolici, se sprašuje. Pridružuje se mu g. 

Repnik s podobnim primerom na OŠ Miklavž, kjer je nemogoče priti s programom 

nogometa v obšolske dejavnosti..  

SKLEP št. 58: IO  soglasno sprejme poročilo vodje Grassroots programa. 



 
 

K točki 3 
Predlog vodje tekmovanj MNZM o začetku spomladanskega dela TS 2013/2014 

 
 
Predlog sprememb z  neigranjem med prvomajskimi prazniki zaradi problema odpadlih 
tekem (dopusti, počitnice...) g. Tihec se spredlaganim strinja za mlajše kategorije, za 
članske pa izpostavlja pomislek, saj ne vidi težav s pričetkom kot do sedaj. Večje težave 
vidi pri igranju ob sredah, ko bo v vsakem primeru potrebno nadomeščanje izpadlih 
terminov. 
 
SKLEP št. 59: IO po izmenjavi mnenj soglasno sprejme predlog vodje tekmovanj MNZM 
o začetku spomladanskega dela TS 2013/2014. 
 
 
 
Predsednik IO g. Milan Jarc predlaga 5min odmor. Navzoči se s predlogom strinjajo. 
 
Nadaljevanje seje IO. 
 
 

K točki 4 

Imenovanje inventurne komisije MNZM 
 

 

Za predsednika se predlaga Damir Pekič, določita se še Domen Žnidarič in Sebastijan 
Harc. Datum se določi naknadno. Računovodkinja predlaga da se poiščejo stari popisi 
inventur. 
 
SKLEP št. 60: IO soglasno sprejme imenovane člane inventurne komisije. 
 
 
 

K točki 5 

Predlog nagrad funkcionarjem MNZM in za Futsal 
 
SKLEP št. 61: IO soglasno sprejme predlog nagrad. 
 
 
 

K točki 6 

Predlog izdelave članskih izkaznic 
 
 

Predsednik predstavi aktivnosti v zvezi s vzpostavitvijo sistema članskih izkaznic, 
predlaga nabavo 5.000 kartic, s čemer bi se lahko koristili določeni popusti in ugodnosti 
za člane mnz mb. Določen je izgled, cena (cca. 0,5€), ter prvi ponudniki, ki bi se vključili. 
 
SKLEP št. 62:  Do ponedeljka 02.12.2013 se pošlje članom IO predogled izkaznic, člani 

pa se nato pisno izrečejo glede nabave kartic. 
 



 
 

K točki 7 

Predlog plačila stroškov enega kola  klubom , ki nastopajo v MNZ MB ligi 
 

 

Predsednik je z računovodjo najprej na kratko predstavi finančno stanje MNZ MB, 
prihodke in odhodke ter realizacijo. Predlaga se plačilo stroška enega kroga prvenstva 
klubom, ki nastopajo v ligah pod okriljem MNZM. 
 
 
SKLEP št. 63:  Člani IO soglasno sprejmejo predlog. 
 
SKLEP št. 64:  Člani IO soglasno potrjujejo, da so seznanjeni s predstavljenim finančnim 

poročilom in finančnim stanjem MNZM. 
 
 
 
 

K točki 8 

Izbira in potrditev vodje  grassrootsa 
 
 

Predsednik pohvali delo g. Dejana Germiča, rezultati  njegovega dela so primerljivo 
najboljši v SLO za program Grassroots, njegovo angažiranost in strokovno delo so 
pohvalili tudi na NZS. 
Izpostavi se problematika določanja občinskih reprezentanc. G. Borut Jarc predlaga, da 
se določijo kriteriji za izbor »občinskega selektorja«. 

 

SKLEP št. 65:   Strokovno komisijo se zadolži, da pripravi kriterije za izbor »občinskega 
selektorja«. 

 

SKLEP št. 66:  Podpredsednik g. Borut Jarc in g. Bogdan Šuput se zadolžita, da do 
15.12.2013 po el. pošti pošljeta kriterije, ki so potrebni za vodje 
grassroots programa. 

 
 
 
 

K točki 9 

Predlog zmanjševanja plačila rumenih  kartonov v štajerski ligi 
 

 
SKLEP št. 67: IO sogasno sprejme, da se predlog zmanjševanja plačila rumenih kartonov 

v štajerski ligi uveljavi s 01.01.2014. 
 
 
 
 
 
 
 



K točki 10 
Razno 

 
 

A) G. Harc prosi za obrazložitev anonimnega pisma poslanega s strani gmail 

naslova »Bubamara«, ki so ga prejeli člani IO, in kjer so očitane nepravilnosti v 

poslovanju MNZM.  

Predsednik MNZM g. Milan Jarc je očitke iz anonimnega pisma skupaj z računovodkinjo 
obširno pojasnil in tako seznanil člane IO, ki so se lahko tudi sami prepričali, da nikakor 
ni šlo za nezakonite finančne transakcije in oškodovanje MNZM. 
 
SKLEP št. 68: IO se soglasno strinja, da se pripravi kratki uradni odgovor na anonimno 

pismo. 
 
 
 
 
Seja je bila končana ob 21.20 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisal                                                                                              Predsednik 
Domen ŽNIDARIČ, l.r.                                                                     Milan JARC, l.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 


