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ZAPISNIK 

7. KORESPONDENČNE SEJE IO MNZ MARIBOR 

 

 

ki je potekala od ponedeljka, 24. 2. 2014, do 25. 2. 2014, do 15. ure. 

 
V skladu s Statutom MNZM in Poslovnika o delu IO MNZM  je predsednik sklical  7. 
korespondenčno sejo MNZM, da izrabimo ponudbo zavoda za delo RS za pomoč pri delu v 

našem MNZ Mariboru, kot javno delo ter pričakuje potrditev s sklepom. 

 

Zavod  je odobril gospoda Mak Draga iz Maribora za obdobje enega leta. 
 

 Njegovo delo bo teklo na sedežu MNZ Maribor kot na terenu 

 Potrebujemo ga za pomoč pri delu v pisarni, 

 Za urejanje in izvedbo kartice (članska kartica, kartica popustov itd), dogovor med 
klubi in MNZM, dogovor MNZM , klubi in podjetji oz. sp , ki bodo dajali popuste in 

sponzorska sredstva 

 Za obiskovanje vodstev klubov na njihovem sedežu in s tem ustvarjati boljše odnose 

med MNZM in klubi (priti do njihovih želja in potreb) 
 Pomoč pri vseh komisijah MNZM (po navodilih sekretarke) 

 Ažuriranje spletne strani (po navodilih gospoda Tiheca) 

 Urejanje tekem preko Youtube ( kot to počnejo v Avstriji) 

 Pomoč selektorjem in trenerjem naših MNZM reprezentanc 
 Pomoč Dejanu Germiči pri Grasrootsu 

 

 

Strošek javnega dela je 15% njegove nagrade to pa znaša mesečno cca 90€ do 130€. 
 

Na vprašanje: 

 

1. Ali se strinjate, da preko javnih del kot pomoč pri delu v MNZM opravlja dela in         
    naloge g. Drago Mak, po zgornji specifikaciji in obrazložitvi del?  

 

so »SE STRINJAM« po e-pošti potrdili: 

 
 

Aleš TIHEC (e-pošta, 24. 2. 2014),  Egon REPNIK (e-pošta, 24. 2. 2014), Bogdan ŠUPUT 

(e-pošta, 24. 2. 2014), Robert ČRNČEC (e-pošta, 24. 2. 2014), Borut JARC (e-pošta, 24. 2. 

2014), Bojan PETEK (e-pošta, 25. 2. 2014), Boštjan DAMIŠ (e-pošta, 25. 2. 2014), Silvo 
BOROŠAK (e-pošta, 25. 2. 2014), Sebastijan HARC (e-pošta, 25. 2. 2014), 
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»PROTI« predlogu  je glasoval g. Iztok RAIŠP (e-pošta, 25. 2. 2014)  

 

 

Nista odgovorila: Damir PEKIČ in  Rok HUBER  

 

 

SKLEP: Pomoč pri delu v MNZM bo, preko javnih del 2014, opravljal gospod Drago Mak,                      

      za naslednja dela in naloge: 

  
 delo bo teklo na sedežu MNZ Maribor kot na terenu,  

 pomoč pri delu v pisarni,  

 urejanje in izvedbe kartic (članska kartica, kartica popustov itd), dogovor    

       med klubi in MNZM, dogovor MNZM , klubi in podjetji oz. sp , ki bodo dajali  
       popuste in sponzorska sredstva, za 

 obiskovanje vodstva klubov na njihovem sedežu in s tem ustvarjal boljše    

       odnose med MNZM in klubi (priti do njihovih želja in potreb),  

 pomoč pri vseh komisijah MNZM (po navodilih sekretarke), 
 ažuriranje spletne strani (po navodilih gospoda Tiheca), 

 urejanje tekem preko Youtube ( kot to počnejo v Avstriji), 

 pomoč selektorjem in trenerjem naših MNZM reprezentanc, 

 pomoč Dejanu Germiči pri Grassrootsu. 
 

 

 

 
 

Maribor, 25. 2. 2014 

 

 

 

 

Zapisala:                                                                                              Predsednik 

Simona PEZDIRC                                                                             Milan JARC 

 

 


