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ZAPISNIK 6. REDNE SEJE IO MNZM, 
 

ki je bila v ponedeljek, 9. maja 2022, ob 18.30, v sejni sobi atletskega stadiona Poljane, Engelsova ulica 6, 

v Mariboru. 

 

Prisotni: Dejan Germič, Robert Črnčec, Uroš Kelbič, Dejan Ramšak, Boštjan Damiš, Martin 

Potočnik, Robert Meznarič, Marko Ozim in Boštjan Kamenšek (ZNTM).   
Odsotni: Mitja Korošec, Dejan Kramberger 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. 

- Član IO MNZM (Aleš Tihec). 

2. Potrditev zapisnika 5. redne seje IO MNZM s 7. 3. 2022. 

3. Potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje IO MNZM z 19. 4. 2022. 

4. Inventurni elaborat za 2021. 

5. Finančno poročilo MNZM za leto 2021. 

6. Predlog finančnega načrta za leto 2022. 

7. Poročilo o delu MNZM za leto 2021. 

8. Predlog programa dela MNZM za leto 2022. 

9. Sklic Skupščine MNZ Maribor in predlog dnevnega reda.  

10. Program Nogometni vrtec NZS. 

11. Obravnava ponudbe za sklenitev sponzorske pogodbe s športnim opremljevalcem (Golgeter in 

11teamsports). 

12. Razno: 

- Obravnava osnutka Tekmovalnih propozicij MNZM. 

- Regions cup 2022. 

- Simona Pezdirc (odpoved pogodbe in odpovedni rok). 

 

Od dvanajst (12) članov IO je bilo prisotnih sedem (7) članov, kar pomeni, da je bila seja sklepčna. 

K točki 1 
 

Vsi prisotni so se na začetku spomnili v tragediji preminulega člana IO Aleša Tihca. Predsednik je vse 

prisotne tudi seznanil, da smo v imenu MNZ Maribor v njegov spomin v Večeru objavili osmrtnico in za 

njegov pogreb kupili sveče s posvetilom. Prisotne tudi seznani, da se je osmrtnica poravnala preko fizične 

osebe, saj je bila tako enaka storitev cenovno precej ugodnejša. Članom IO se je tudi pokazal plačan račun 

in objavljena osmrtnica. Na podlagi tega sta bila sprejeta: 

SKLEP št. 103: IO potrdi, da se povrne znesek računa plačanega za objavo osmrtnice. 
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 Stran 2 Zapisnik 5. redne seje IO MNZM 

 

SKLEP št. 104: 
 

IO soglasno potrdi dnevni red 6. redne seje IO MNZM. 

 

K točki 2 
 

SKLEP št. 105: IO soglasno potrdi zapisnik 5. redne seje IO MNZM s 7. 3. 2022. 

 

K točki 3 
 

SKLEP št. 106: IO soglasno potrdi zapisnik 4. korespondenčne seje IO MNZM z 19. 4. 2022. 

 

K točki 4 
 

SKLEP št. 107: IO soglasno potrdi Inventurni elaborat MNZM za leto 2021. 

 

K točki 5 
 

SKLEP št. 108: IO soglasno potrdi Finančno poročilo MNZM za leto 2021. 

 

K točki 6 
 

SKLEP št. 109: IO soglasno potrdi Predlog finančnega načrta za leto 2022. 

 

K točki 7 
 

SKLEP št. 110: IO soglasno potrdi Poročilo o delu MNZM za leto 2021. 

 

K točki 8 
 

SKLEP št. 111: IO soglasno potrdi Predlog programa dela MNZM za leto 2022. 

 

K točki 9 

 

Pred obravnavo točke 9 se je seje udeležil Uroš Kelbič, tako je od tega trenutka naprej bilo od dvanajst (12) 

članov IO na seji prisotnih osem (8) članov. 

SKLEP št. 112: IO predlaga sklic redne Skupščine MNZM v ponedeljek, 20. 6. 2022, ob 18.30 z naslednjim 

dnevnim redom: 

1. Otvoritev, pozdrav gostom in izvolitev organov Skupščine MNZM: 

- Delovnega predsedstva (predsednika in dveh članov). 

- Zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika. 

- Verifikacijske komisije. 

2. Poročilo verifikacijske komisije. 

3. Sprejem dnevnega reda Skupščine MNZM. 

4. Potrditev zapisnika 3. korespondenčne Skupščine MNZM s 23. 4. 2021. 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                    

 Stran 3 Zapisnik 5. redne seje IO MNZM 

5. Poročilo o delu MNZM za leto 2021. 

6. Finančno poročilo MNZM za leto 2021. 

7. Poročilo Nadzornega odbora MNZM za leto 2021. 

8. Razprava po poročilih. 

9. Pobude za izredne omilitvi kazni. 

10. Program dela MNZM za leto 2022. 

11. Finančni načrt MNZM za leto 2022. 

 

K točki 10 
 

SKLEP št. 113: IO soglasno potrdi, da se NZS za izvajanje programa Nogometni vrtec NZS v šolskem 

letu 2022/2023 na območju MNZM predlaga vse štiri prijavljene klube (ŠD Rogoza – 

vrtec Hoče in vrtec Rogoza, ŠD Radlje ob Dravi – vrtec Radlje ob Dravi, NK Jarenina – 

vrtec Sveta Ana in NK MB Tabor). 

 

K točki 11 
 

Pred obravnavo točke 11 se je seje udeležil Boštjan Kamenšek, tako je od tega trenutka naprej bilo od 

dvanajst (12) članov IO na seji prisotnih devet (9) članov. 

Predsednik je vse prisotne podrobno seznanil s potekom pogajanj in vsebino ponudbe za sklenitev 

sponzorske pogodbe s športnim opremljevalcem in sicer s strani podjetja GOL d.o.o. (v nadaljevanju 

Golgeter) in podjetja 11teamsports Steiermark GmbH (v nadaljevanju 11teamsports). S strani obeh 

podjetij gre za željo po generalnem sponzorstvu z vidika športnega opremljevalca MNZM, zato se bo 

potrebno odločiti za eno od teh dveh podjetij. Po predstavitvi s strani predsednika je potekala 

konstruktivna razprava. Vsi so si bili enotni, da bo neglede za katero ponudbo se bo na koncu odločilo 

slednje velika pridobitev za MNZM in njene člane. Prisotni člani IO ugotavljajo, da je trenutna ponudba 

podjetja Golgeter nekoliko ugodnejša in boljša od ponudbe podjetja 11teamsports, vendar je zaradi 

nekaterih informacij, ki jih pa v tem trenutku ni bilo mogoče preveriti bil sprejet: 

 

SKLEP št. 114: IO pooblasti predsednika MNZ Maribor, da pred dokončno odločitvijo s podjetjem 

11teamsports Steiermark GmbH opravi dodaten pogovor o vsebini morebitnega 

sponzorskega sodelovanja, pri čemer izpostavi pričakovanja MNZ Maribor v zameno za 

sklenitev sponzorskega sodelovanja z njimi.  

 

K točki 12 
 

Predsednik je vse prisotne seznanil z osnutkom predlaganih sprememb in dopolnitev Tekmovalnih 

propozicij MNZM. O predlaganih spremembah je potekala razprava, na podlagi katere se bo za junijsko sejo 

IO pripravil čistopis usklajenih sprememb. 

S strani predsednika se je predstavilo sodelovanje amaterske članske reprezentance MNZM v tekmovanju 

Regions cup 2022. Izpostavil je, da je bilo izredno veliko težav in sicer predvsem z vidika odpovedi in 

neodzivnosti s strani igralcev 3. SNL, zaradi česar smo imeli obilico nevšečnosti s sestavljanjem ekipe, saj 

smo lahko v skladu s pravili izhajali zgolj iz spiska prijavljenih igralcev. Kljub težavam smo uspeli prvo 

tekmo proti MNZ Celje po streljanju 11-metrovk zmagati, medtem ko smo drugo tekmo z MNZ Ptuj morali 

odpovedati, saj na podlagi odziva igralcev ne bi zbrali niti 11 igralcev. Ob tem je iznesel misli razočaranja 
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selektorja, h katerim se pa pridružuje tudi sam, saj je tudi po njegovo zelo žalostno, da kot druga največja 

MNZ ne moremo brez večjih težav sestavit ekipe za to tekmovanje, ki pa je v prvi vrsti namenjeno igralcem. 

Tudi člani IO kot predstavniki klubov so ob tem izpostavili težave z odnosi igralcev in poudarijo, da so pri 

prepričevanju za igranje nemočni, saj gre za amaterske igralce, ki niso vezani z nobeno pogodbo.  Zato 

predsednik na koncu izpostavi, da bo potrebno naslednjič temeljito razmisliti ali se še prijaviti v to 

tekmovanje. Člani IO ob tem predlagajo, da se v prihodnje med člani IO, ki so obenem vključeni v delovanje 

posameznih klubov, predhodno preveri koliko igralcev bi dejansko lahko zagotovili za to tekmovanje in se 

nato na podlagi te informacije odloči ali se na tekmovanje sploh prijavimo. 

Predsednik je vse prisotne seznanil, da je bila v skladu s sklepom IO Simoni Pezdirc v torek, 8. 3. 2022, 

dana redna odpoved delovnega razmerja in da je včeraj tudi potekel 60 dnevni odpovedni rok. Izpostavi, 

da ob vsem tem ni bilo zaznati nobenih težav ne z ene ne z druge strani in da bosta odpravnina ter 

sorazmerni del majske plače izplačana takoj v začetku junija. Prav tako pa predsednik pove, da se je Simoni 

v skladu s sprejetim sklepom IO ponudila možnost sodelovanja v skladu z novo organizacijsko strukturo 

delovanja na MNZM, v kolikor bi si to v prihodnje še želela. Izpostavi, da do sedaj ob novem 

organizacijskem delovanju ne prihaja do težav oz. da sam o kakršnih koli težavah ni seznanjen in jih ne 

zaznava, zato je vprašal tudi ostale prisotne ali ima kdo kakšne drugačne informacije ali občutke. Nihče ne 

ugotavlja, da bi kaj bilo narobe ali ne bi delovalo v enakem obsegu in na način kot je bilo v praksi pred tem.  

Vse prisotne je predsednik seznanil, da je bila MNZM letos po večletnih prizadevanjih prvič uspešna na 

razpisu MO Maribor za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2022 in sicer s področja delovanje 

športnih organizacij. 

Predsednik tudi izpostavi težavo, ki je nastala s smrtjo Aleša Tiheca, saj je plačevanje storitev snemanja 

(produkcije, Live Stream-a in vseh vpletenih ljudi – snemalec, komentator, montažer) potekalo preko 

podjetja MEDIA STIK, kar pa seveda sedaj več ni mogoče. Zato je predsednik tudi ostale prisotne povprašal 

ali imajo kakšno idejo kako slednje najbolje izpeljati. Skozi razpravo se je izoblikovalo stališče, da za 

pomlad sprejmemo rešitev znotraj resursov in podjetij, s katerimi že sodelujemo, za v nadalje pa je 

potrebno poiskati dolgoročnejšo in boljšo rešitev. Ob tem se dogovorijo, da vsi poskusijo razmisliti kako in 

kaj ter v kolikor dobijo kakšno idejo, o tem seznanijo predsednika. Po obširni razpravi je bil sprejet sklep: 
 

SKLEP št. 115: IO potrdi, da se izplačila, v skladu s predhodno sprejetimi sklepi IO za april, maj in junij 

2022 in sicer za potrebe plačila produkcije tekem 1. Članske lige MNZM in 3. SNL – Vzhod, 

Live Stream-a in izvajalcev (snemalec, komentator in montažer), izpeljejo preko Zavoda 

ŠIRC.  
 

Na koncu je razprava potekala tudi o pogovorih med klubi za vzpostavitev regionalne U13 lige. O slednjem 

je poročal predvsem Boštjan Damiš, ki je do sedaj v teh pogovorih tudi sodeloval. Slednji izpostavi 

predvsem razmišljanja klubov, potek in vsebino dosedanjih pogovorov, ki so se do sedaj odvijala predvsem 

med klubi U15 lige NZS. Celotna zadeva pa je še zelo na začetku, v povojih in postavljena še pred številne 

uganke, izzive in pogovore na različnih inštancah, da bi se lahko govorilo o bolj konkretnih zaključkih ali 

izhodiščih.  

 

Seja je bila zaključena ob 19.40. 

 
 

Predsednik MNZM 

 Dejan Germič 

  
 


