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ZAPISNIK 7. REDNE SEJE IO MNZM, 
 

ki je bila v ponedeljek, 20. junija 2022, ob 16.30, v Kulturnem domu Kamnica – velika dvorana, Vrbanska 

97, v Kamnici. 

 

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

Robert Meznarič, Marko Ozim in Boštjan Kamenšek (ZNTM).   
Odsotni: Martin Potočnik, Dejan Kramberger in Silvo Borošak (MDNS). 

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

dopolnjen dnevni red: 

1. Sprejem dnevnega reda in ugotovitev sklepčnosti. 

2. Potrditev zapisnika 6. redne seje IO MNZM z 9. 5. 2022. 

3. Poročilo NO MNZM. 

4. Spremembe in dopolnitve Tekmovalnih propozicij MNZM. 

5. Spremembe in dopolnitve Tekmovalnih propozicij najmlajših cicibanov (U7 – način igranja 4:4) 

6. Sklenitev sponzorske pogodbe s športnim opremljevalcem. 

7. Obveznosti klubov v povezavi s sponzorstvom športnega opremljevalca (transparenti). 

8. Uradna žoga članskih tekmovanj MNZM v TL 2022/2023. 

9. Nagrade klubom v TL 2022/2023. 

10. Sestava 1. Članske lige MNZM v TL 2022/2023. 

11. Objava razpisa za tekmovanja MNZM in začetek lig MNZM v TL 2022/2023. 

12. Igralni dnevi v TL 2022/2023. 

13. Delegatska služba v MNZM. 

14. Dan nogometa MNZM (september 2022). 

15. Razno. 

 

Od dvanajst (12) članov IO je bilo prisotnih osem (8) članov, kar pomeni, da je bila seja sklepčna. 

K točki 1 
 

 

SKLEP št. 116: 
 

IO soglasno potrdi dopolnjen dnevni red 7. redne seje IO MNZM. 

 

K točki 2 
 

SKLEP št. 117: IO soglasno potrdi zapisnik 6. redne seje IO MNZM z 9. 5. 2022. 
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K točki 3 
 

SKLEP št. 118: IO se seznani z zapisnikom 2. seje NO MNZM, ki je bila 8. 6. 2022. 

 

K točki 4 
 

Predsednik je najprej predstavil in obrazložil vse predlagane spremembe in dopolnitve Tekmovalnih 

propozicij MNZM. Po razpravi je bil sprejet: 
 

SKLEP št. 119: IO soglasno potrdi spremembe in dopolnitve Tekmovalnih propozicij MNZM. 

 

K točki 5 
 

Predsednik je najprej predstavil in obrazložil vse predlagane spremembe in dopolnitve tekmovalnih 

propozicij za kategorijo najmlajših cicibanov. Po razpravi je bil sprejet: 
 

SKLEP št. 120: IO soglasno potrdi spremembe in dopolnitve Tekmovalnih propozicij najmlajših cicibanov 

MNZM (U7 – način igranja 4:4). 

 

K točki 6 
 

Predsednik še enkrat predstavi celoten potek pogovorov z zainteresiranima podjetjema za poslovno 

sodelovanje z MNZM in sicer z naslova uradnega športnega opremljevalca zveze. Zatem je še enkrat 

izpostavil vse bistvene elemente, pogoje in samo vsebino medsebojnega dogovora. Po razpravi je bil 

sprejet sklep: 
 

SKLEP št. 121: IO soglasno potrdi sklenitev pogodbe o poslovnem sodelovanju s podjetjem GOL d.o.o. 

(Golgeter) za obdobje od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2026 in obenem pooblasti predsednika MNZM 

za podpis pogodbe pod pogoji in vsebino kot je bila predstavljena na današnji seji. 

 

K točki 7 
 

SKLEP št. 122: IO soglasno potrdi, da so vsi klubi, ki bodo prejeli športno opremo in/ali ostale ugodnosti 

z naslova pogodbe o poslovnem sodelovanju s podjetjem GOL d.o.o. (Golgeter), dolžni ob 

glavnem igrišču imeti izobešen transparent podjetja GOL d.o.o. (Golgeter) in sicer na 

nasprotni strani od mesta za snemanje tekem. 

SKLEP št. 123: V času snemanja tekme, ki gre v Live Stream mora biti transparent podjetja GOL d.o.o. 

(Golgeter) ves čas izobešen ob out liniji in na nasprotni strani glede na postavitev 

snemalne kamere, prav tako pa se pred tekmo dodatno izobesita še dva transparenta 

podjetja GOL d.o.o. (Golgeter), ki ju s seboj prinese snemalna ekipa. Slednja se izobesita 

tako, da je za vsakim golom po en transparent, v kolikor pa slednjega infrastruktura ne 

omogoča pa se oba izobesita ob out liniji na nasprotni strani glede na smer snemanja. 

SKLEP št. 124: Klub, ki ne bo imel izobešenega(ih) transparenta(ov) podjetja GOL d.o.o. (Golgeter), kot je 

določeno s predhodnima sklepoma te točke, bo zaradi kršitve sklepov IO MNZM predan 

disciplinskemu sodniku, obenem pa izgubi pravico do prejema športne opreme in ostalih 

ugodnosti, ki bi jih klub sicer lahko koristil z naslova sklenitve poslovnega sodelovanja s 

podjetjem GOL d.o.o. (Golgeter). 
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K točki 8 
 

Ker z januarjem 2023 prihaja nov model Adidas match ball žoge iz Team sportwear kataloga, prejšnjega 

modela pa v takšni količini kot bi ga potrebovali ni možno dobiti pravočasno, je predsednik predstavil še 

druge možne variante glede uradne žoge. Po razpravi in tehtanju najboljših možnosti so bili sprejeti 

naslednji sklepi: 
 

SKLEP št. 125: V skladu s pogodbo o poslovnem sodelovanju s podjetjem GOL d.o.o. (Golgeter) IO 

soglasno sprejme, da se od spomladanskega dela TL 2022/2023 v 1. in 2. Članski ligi 

MNZM kot uradna žoga tekmovanja določi žoga znamke ADIDAS, match ball s kataloga 

Team sportwear, z najvišjim standardom FIFA QUALITY PRO, kar pomeni, da se bodo v 

spomladanskem delu TL 2022/2023 lahko igrale uradne prvenstvene tekme 1. in 2. 

Članske lige MNZ Maribor zgolj z uradno žogo, zaradi česar bo vsak klub, ki bo v TL 

2022/2023 nastopal v 1. in 2. Članski ligi MNZ Maribor v februarju 2023 za potrebe  

igranja prvenstvenih tekem s strani MNZM brezplačno prejel šest (6) uradnih žog 

proizvajalca ADIDAS. 
 

SKLEP št. 126: IO soglasno sprejme, da MNZM v skladu s pogodbo o poslovnem sodelovanju s podjetjem 

GOL d.o.o. (Golgeter) po šest (6) tekmovalnih žog znamke ADIDAS, match ball s kataloga 

Team sportwear, z najvišjim standardom FIFA QUALITY PRO, brezplačno zagotovi tudi 

klubom MNZM, ki bodo v TL 2022/2023 s svojo člansko ekipo nastopale na nivoju NZS in 

s strani NZS za njihovo tekmovanje ni določena druga uradna žoga. 
 

SKLEP št. 127: Klubi, ki v spomladanskem delu TL 2022/2023 prvenstvenih tekem 1. in 2. Članske lige 

MNZM ne bodo igrali z uradno tekmovalno žogo določeno s sklepom IO MNZM, bodo 

zaradi kršitve sklepov IO predani disciplinskemu sodniku MNZM.  

 

K točki 9 
 

Pred obravnavo točke 9 se je seje udeležil Robert Črnčec, tako je od tega trenutka naprej bilo od dvanajst 

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

Predsednik je najprej predstavil svoja razmišljanja glede oblike in načina nagrajevanja klubov ob koncu 

TL 2022/2023. Po razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 

SKLEP št. 128: V skladu s pogodbo o poslovnem sodelovanju s podjetjem GOL d.o.o. (Golgeter) IO 

soglasno sprejme, da prvak 1. in 2. Članske lige MNZM v TL 2022/2023 prejme bon 

podjetja GOL d.o.o. (Golgeter) za nakup športne opreme (dresov) v protivrednosti 

1.000,00 EUR bruto. 
 

SKLEP št. 129: V skladu s pogodbo o poslovnem sodelovanju s podjetjem GOL d.o.o. (Golgeter) IO 
soglasno sprejme, da prvo štiri uvrščene ekipe v Fair play točkovanju v 1. Članski ligi 
MNZM v TL 2022/2023 prejmejo dodatne uradne tekmovalne žoge za TL 2023/2024 in 
sicer: 

- 1. uvrščena ekipa: 4 žoge 

- 2. uvrščena ekipa: 3 žoge 

- 3. uvrščena ekipa: 2 žogi 

- 4. uvrščena ekipa: 1 žogo 
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SKLEP št. 130: IO soglasno sprejme, da se ob koncu TL 2022/2023 vsem prvakom lig U13, U15, U17, U19, 

članov in veteranov podeli pokal in do 25 medalj (za igralce ter strokovno vodstvo).  

 

K točki 10 
 

Domen Majcen je članom IO podrobno predstavil predlog oblikovanja 1. Članske lige MNZM za TL 

2022/2023. Po predstavitvi ni bilo dodatne razprave, zato je bil sprejet: 
 

SKLEP št. 131: IO za TL 2022/2023 soglasno potrdi 1. Člansko ligo MNZM v naslednji sestavi: 

Zap. št. Klub Opomba 

1. DNŠ Prevalje 12. mesto v 3. SNL–VZHOD v TL 2021/2022 

2. ŠD Marjeta na Dravskem polju 2. mesto v 1. članski ligi v TL 2021/2022 

3. NK Miklavž na Dravskem polju 3. mesto v 1. članski ligi v TL 2021/2022 

4. NK Pohorje 4. mesto v 1. članski ligi v TL 2021/2022 

5. NK Akumulator 5. mesto v 1. članski ligi v TL 2021/2022 

6. ŠD Starše 6. mesto v 1. članski ligi v TL 2021/2022 

7. NK Malečnik 7. mesto v 1. članski ligi v TL 2021/2022 

8. ŠD Partizan Pesnica 8. mesto v 1. članski ligi v TL 2021/2022 

9. ŠD Rogoza 9. mesto v 1. članski ligi v TL 2021/2022 

10. NK Radlje ob Dravi 10. mesto v 1. članski ligi v TL 2021/2022 

11. NK Peca Črna na Koroškem 11. mesto v 1. članski ligi v TL 2021/2022 

12. NK Limbuš Pekre 12. mesto v 1. članski ligi v TL 2021/2022 

13. ŠD Sv. Jurij v Slovenskih goricah 13. mesto v 1. članski ligi v TL 2021/2022 

14. NK MB Tabor 1. mesto v 2. članski ligi v TL 2021/2022  

*Končno oblikovanje in morebitne spremembe v sestavi 1. članske lige MNZ Maribor, ki 
bi bile posledica ne-prijave kakšne od zgoraj navedenih ekip, sprejme IO MNZM. 

 
K točki 11 

 

Domen Majcen je članom IO podrobno predstavil predlog začetka tekmovanj MNZM po posameznih 

kategorijah, kakor tudi predlagane okvirne terminske roke za prijave ekip v posamezna tekmovanja. Po 

razpravi sta bila sprejeta naslednja sklepa: 
 

SKLEP št. 132: IO soglasno potrdi, da se tekmovanja MNZM v TL 2022/2023 začnejo: 

*Veterani 
petek, 26. 8. 2022 (v primeru igranja 10 ali manj krogov v jesenskem delu) oz. 

petek, 19.8.2022 (v primeru igranja 11 ali več krogov v jesenskem delu) 
 

*1. Članska liga – dvokrožni sistem tekmovanja 
sobota, 20. 8. 2022 

V jesenskem delu prvenstva se bo v mesecu avgustu ali septembru odigrala ena sreda 
(datumsko se bo prilagodila pokalnemu tekmovanju NZS). 

V jesenskem delu se predvidoma 12. in 13. novembra 2022 odigra še 14. krog. 
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*2. Članska liga 
sobota, 27. 8. 2022 - v primeru prijave 12. ali majn ekip  

V primeru 13. ali več ekip v ligi bo v mesecu septembru odigran en krog v sredo. 
 

Lige mlajših kategorij (U19 – U7) 
Pričetek je predviden v začetku meseca septembra oz. izjemoma zadnji vikend v avgustu. 

Točen termin pričetka lige je odvisen od števila prijavljenih ekip. 

 
SKLEP št. 133: IO pooblasti vodjo tekmovanja, da 21. ali 22. junija 2022 objavi razpis za tekmovanja 

MNZM, pri čemer se rok za prijave pri tekmovanjih, kjer je potrebno opravit žreb (člani, 
veterani, pokal) določi za 5. 7. 2022, medtem ko je rok za prijave pri ostalih selekcijah      
26. 7. 2022. 

 

K točki 12 
 

Predsednik še enkrat vse prisotne seznani s težavami s katerimi se med sezono, zaradi zasedenosti 

sodnikov na višjih rangih in posledičnega pomanjkanja sodnikov, soočamo ob delegiranju tekem na 

sobotne termine. Ob tem izpostavi, da je to problematiko tudi izpostavil na zadnji seji IO NZS. Kljub vsemu 

pa v izogib nevšečnostim predlaga, da se že v naprej določi okvirno število tekem, ki se bodo igrale v 

nedeljskih terminih. Po razpravi je bil sprejet: 
 

SKLEP št. 134: IO pooblasti vodjo tekmovanja, da tekme članskih lig MNZM delegira tako, da se v 

vikendih, ko se igrajo tako tekme 1. in 2. Članske lige, praviloma tri tekme 1. in 2. Članske 

lige MNZM delegirajo na nedeljski termin, razen če bi v posameznem krogu v 2. Članski 

ligi MNZM bilo le pet tekem, potem se v 2. Članski ligi na nedeljski termin delegirata zgolj 

dve tekmi. 

 

K točki 13 
 

Vodja tekmovanj Domen Majcen je predstavil delovanje delegatske službe MNZM. Predsednik je ob tem 

podal tudi svoje razmišljanje glede morebitnega združevanja delegatske službe in snemanja tekem z 

mobilno aplikacijo Sport.Video. Po razpravi sta bila sprejeta naslednja sklepa: 
 

SKLEP št. 135: IO pooblasti vodjo tekmovanja, da v skladu s Pravilnikom o delegatski službi v MNZM 
objavi razpis za nove delegate MNZM. 

SKLEP št. 136: IO sprejme odločitev, da v jesenskem delu TL 2022/2023 v 1. Članski ligi MNZM delegati, 
ki so v preteklosti tudi že snemali z aplikacijo Sport.Video, preizkusijo koncept združene 
funkcije, torej da so na tekmi tako v vlogi delegata kot tudi snemalca ter bodo po 
jesenskem delu poročali IO o morebitni smiselnosti oz. izvedljivosti združevanja teh dveh 
funkcij. 

 

K točki 14 
 

 

SKLEP št. 136: IO soglasno sprejme, da se 24. in 25. 9 . 2022, izvede dan nogometa za selekcije U7, U9 in 
U11. Organizacijo pripravi Inštruktorska služba. 

 

SKLEP št. 137: IO soglasno sprejme, da v kategorijah, ki imajo dan nogometa v vikendu 24. – 25. 9. 2022 
ni prvenstvenih tekem. 
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K točki 15 
 

 

Predsednik je vse prisotne seznanil, da z NZS potekajo pogovori o prevzemu koncepta in stroškov snemanj 

tekem 3. SNL – Vzhod. V primeru, da slednjega ne bo prevzela NZS, obstaja še naprej možnost nadaljevanja 

snemanj tekem 3. SNL – Vzhod na način kot smo ga izvajali v zadnjih dveh TL. Torej, da se stroški 

enakomerno delijo med vse MNZ katerih ekipe nastopajo v 3. SNL – Vzhod.  

 

Zaradi povečevanje prihodkov se vse bolj približujemo meji za prehod v davčnega zavezanca, zato 

predsednik vse prisotne seznani tudi o možnosti ustanovitve podjetja d.o.o., s čimer bi lahko določene 

segmente prenesli na to podjetje. Določene informacije glede te možnosti je že pridobil od vodje 

računovodskih zadev na NZS, a še glede tega obstaja kar nekaj odprtih vprašanj. Vsi prisotni se strinjajo, 

da se ne bi smelo zgoditi, da bi MNZM prešla v davčnega zavezanca, zato se strinjajo, da se že predhodno 

pridobi čim več informacijo o tem kakšne možnosti vse obstajajo, da se v primeru še nadaljnjega 

povečevanja prihodkov temu izognemo. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.45. 

 
 

Predsednik MNZM 

 Dejan Germič 

  
 


