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ZAPISNIK 
 
 

8. redne  seje IO MNZ Maribor, ki je bila v četrtek, 6. 3. 2014, ob 18. uri v prostorih salona 
VW Avto Jarc d.o.o., Ptujska cesta 209a v Mariboru, 
 
 
Prisotni: Milan JARC, Borut JARC, Egon REPNIK, Rok HUBER, Iztok RAIŠP, Bogdan 

ŠUPUT (KMN), Bojan PETEK (ZNTM), Silvo BOROŠAK (MDNS), Robert 
ČRNČEC, Ivica LIČEN, Franc DUH, Simona PEZDIRC, Danijel LORBEK in Aleš 
TIHEC (18.10) 

      
                                   
Odsotni:   Damir PEKIČ (opravičil),  Boštjan DAMIŠ (opravičil), Sebastijan HARC 

(opravičil) 

 
 
Predsednik MNZ Maribor, Milan Jarc, je pozdravil vse prisotne na svečani seji in predlagal v 

sprejem posredovani dnevni red: 
 

 

 

1.  Pregled zapisnikov 
 7. redne seje 4. 2. 2014  
 6. korespondenčne seje  
 7. korespondenčne seje  

2. Predlogi Strokovne komisije MNZM 
3. Inventurni elaborat 2013 
4. Finančno poročilo za 2013 
5. Predlog finančnega načrta za 2014 
6. Spremembe v Statutu MNZM  
7. Poročilo NO MNZM 
8. Predlogi Komisije za priznanja MNZM 
9. Imenovanje delegatov za Skupščino NZS 
10. Razno 
    - pobud za omilitev kazni ni bilo 
 
 

SKLEP št. 86:  IO sprejme predlagani dnevni red 
 
 

mailto:info@mnzveza-mb.si
http://www.mnzveza-mb.si/


 
 

K točki 1 
 
SKLEP št. 87:  Sprejmejo se zapisniki; 
 

 7. redne seje IO 
 6. in 7. korespondenčnih sej IO MNZM 

 
 

K točki 2 
 

SKLEP št. 88: Selektor reprezentance MNZM U-14 je Radovan Karanović, NK Maribor 
    in trener Amir Karić, NK Maribor. 
 
SKLEP št. 89: Trener vratarjev je Dejan GERMIČ, fizioterapevt – maser pa Sašo KOČEV. 
 
SKLEP št. 90: Selektor reprezentance MNZM U-15 je Mirko SMODEJ, NK Jarenina, 
    trener pa  Oskar RAČNIK, NK Koroška Dravograd. 
 
SKLEP št. 91: Trener vratarjev je Dejan GERMIČ, fizioterapevt – maser pa Sašo KOČEV. 
 
    Čas vodenja reprezentanc U-14 in U-15 je od februarja 2014 do redne 
    volilne skupščine MNZM 2017. 
 
SKLEP št. 92: Ekonom vseh reprezentanc MNZM je Drago MAK. 
 
SKLEP št. 93: Za trening ali tekmo prejme: 
 

 selektor: 30 EUR 
 trener:    20 EUR 
 trener vratarjev: 20,00 EUR 
 fizioterapevt – maser: 20,00 EUR 

 
K točki 3 

 
SKLEP št. 94: IO soglasno sprejme Inventurni elaborat MNZM  za 2013. 
 
 

K točki 4 
 

SKLEP št. 95: IO soglasno sprejme finančno poročilo za 2013, ki ga je predstavila  
   računovodkinja ga. Ivica LIČEN. 
 
 

K točki 5 
 

SKLEP št. 96: IO soglasno sprejme finančni načrt za 2014, ki ga je predstavil 
   predsednik MNZM. 
 
 



 
K točki 6 

 
SKLEP št. 97: IO predlaga spremembe v Statutu MNZM in predlaga Skupščini MNZM v 
    potrditev: 
 

2. člen 
(pravni status) 

 
(1) MNZM je pravna oseba zasebnega prava, ki je v skladu z določbami zakona o 

društvih kot zveza društev vpisana v register društev.  
(2) Sedež MNZM je: Engelsova ulica 6, 2000 Maribor. 

 
 

6. člen 
(dejavnost in naloge) 

 
Dejavnosti in naloge MNZM so predvsem, da: 
 

(a) normativno ureja, organizira in vodi nogomet na področju MNZM,  
(b) v skladu s tem statutom organizira in nadzira nogometna tekmovanja na območju 

MNZM, 
(c) v skladu s tem statutom sprejema odločitve, izvršuje odločitve NZS, FIFA in UEFA, 

obvešča svoje člane o odločitvah NZS, FIFA in UEFA ter o obveznostih, ki izhajajo 
iz teh odločitev, 

(d) normativno ureja vprašanja, ki se nanašajo na registracijo klubov, registracijo in 
status igralcev, delovanje licenciranih agentov in druga vprašanja, ki so povezana 
z nogometnimi tekmovanji na območju MNZM, 

(e) organizira tekme nogometnih reprezentanc MNZM ali tekmovanj, ki jih odstopi 
NZS, 

(f) finančno podpira delovanje svojih članov in  
(g) opravlja druge dejavnosti in naloge, ki so v interesu njenih članov in zagotavljajo 

realizacijo namena in ciljev iz 5. člena tega statuta.  
Kot dopolnilno   dejavnost društvo opravlja   še pridobitno  dejavnost  po 
- SKD  73.120 posredovanje oglaševalskega prostora in 
- SKD  93.190 druge športne dejavnosti. 
 

 
19. člen 

(Skupščina MNZM) 
 

(1) Skupščina je najvišji organ MNZM. 
(2) Vsi člani MNZM so na Skupščini zastopani preko delegatov. Vsak član ima po 

enega delegata, z izjemo klubov malega nogometa, ki imajo skupaj enega 
delegata. Delegata klubov malega nogometa na Skupščini imenujejo klubi malega 
nogometa.  

(3) Vsak delegat ima en glas. 
(4) Delegat je lahko samo posameznik, ki je član člana MNZM in je bil s strani 

izvršilnega organa člana imenovan ali izvoljen za delegata, kot to določa statut 
člana.  

(5) Skupščina odloča na načine, ki so opredeljeni v 24. členu tega statuta.  
 



 

32. člen 
(sekretar MNZM) 

 
(1) Sekretarja MNZM imenuje IO MNZM na predlog predsednika v skladu z veljavno 

zakonodajo. Medsebojna razmerja se uredijo s pogodbo, ki jo potrdi IO MNZM. 
(2) Sekretar mora izpolnjevati najmanj srednjo izobrazbo. 
(3) Dodatne pogoje za imenovanje lahko določi IO MNZM. 
(4) Pogodba sekretarja MNZM velja štiri leta. Po izteku pogodbe se lahko ponovno 

sklene. 
(5) Sekretar opravlja strokovno tehnično, administrativno in finančno delo ter 

koordinacijo dela med organi MNZM in je za svoje delo odgovoren IO MNZM. 
(6) Sekretar je dolžan ravnati v skladu s sklepi Skupščine, IO MNZM, Odbora za nujne 

zadeve in po navodilih predsednika. 
 

37. člen 

(svetovalne komisije za posamezna področja) 
 

(1) Svetovalne komisije MNZM za posamezna področja so: 
(a) komisija za mali nogomet, 
(b) komisija za ženski nogomet, 
(c) strokovna komisija, 
(d) komisija za objekte, 
(e) komisija za predpise, 
(f) komisija za priznanja. 

(2) Komisija za mali nogomet skrbi za razvoj malega nogometa, pripravlja predloge 
za tekmovanje in skrbi za druge zadeve v zvezi z malim nogometom. 

(3) Komisija za ženski nogomet skrbi za razvoj ženskega nogometa, pripravlja 
predloge za tekmovanje in skrbi za druge zadeve v zvezi z ženskim nogometom. 

(4) Strokovno mladinska komisija skrbi za razvoj mladinskega nogometa in za druge 
zadeve v zvezi z mladinskim nogometom. 

(5) Komisija za objekte pregleduje in opozarja na ustreznost infrastrukture 
nogometnih klubov. 

(6) Komisija za predpise pripravlja predloge predpisov MNZM ter pripravlja mnenja 
o razlagi predpisov MNZM. 

(7) Komisija za priznanja pripravlja predloge za priznanja in vodi evidenco o 
podeljenih priznanjih. 

 
38. člen 

(sestava, pristojnosti in mandat organov in komisij) 
 

(1) Sestava in pristojnosti organov iz 35. in 36. člena ter komisij iz 37. člena tega 
statuta se podrobneje določijo s poslovnikom IO MNZM.  

(2) Mandat organov in komisij traja štiri leta. 
(3) Člane organov iz 35. in 36. člena ter komisij iz 37. člena tega statuta imenuje IO 

MNZM, pri čemer praviloma pri imenovanju članov: 
(a) strokovne komisije upošteva predlog ZNTM, 
(b) komisije za ženski nogomet upošteva predlog KŽN, 
(c) komisije za mali nogomet upošteva predlog KMN in, 
(d) drugih komisij upošteva predloge članov MNZM.  



(4) Upravičeni predlagatelji iz prejšnjega odstavka lahko predložijo nov predlog, če 
IO MNZM prvotnega predloga ni upošteval. 

(5) Člani organov, ki odločajo na prvi stopnji in v pritožbenih organih, so lahko člani 
le tega organa iz 36. ali 37. člena in ne smejo biti člani IO MNZM ali Nadzornega 
odbora MNZM. 

 
53. člen 

(končne določbe) 
 

(1) Statut začne veljati z dnem sprejema na Skupščini. 
(2) Z dnem njegove uveljavitve preneha veljati dosedanji Statut Medobčinske 

nogometne zveze Maribor z dne 16.07.2013. 
 

 
K točki 7 

 
SKLEP št. 98: IO se seznani s poročilom NO MNZM.  
 
 

K točki 8 
 

SKLEP ŠT. 99: IO potrdi predloge in obrazložitev Komisije za priznanja ter se podeli  
 

 gospodu Vojislavu Simeunoviću za častnega člana MNZM za izjemne    
           zasluge pri razvoju nogometa, predvsem na področju strokovnega     
           dela, ki ga opravlja skupaj z igralskim stažem že več kot 50 let 

 
 plaketi MNZM za 50 letno delovanje klubov prejmeta ŠD Rogoza in    
             NK Duplek 

 
 plaketa MNZM za 50 let delovanja v nogometu se podeli gospodu    
          Edvard Mlakar 

 
 plaketo MNZM prejme Časopisna hiša Večer – športna rubrika za     
             pomembni prispevek pri razvoju nogometa in tesnim sodelovanjem  
         med članicami in širšo javnostjo 
 
 

K točki 9 
 

SKLEP št. 100: Delegati, ki bodo zastopali MNZM na Skupščini NZS v aprilu 2014 so:  
 

 Bogdan ŠUPUT 
 Egon REPNIK 
 Aleš TIHEC 
 Robert ČRNČEC 

 
  

K točki 10 
 

Pobud za izredne omilitve časovnih kazni ni bilo. 
 



Odstop s funkcije podpredsednika in člana IO g. Damir PEKIČA, poslan preko e-pošte  
6. 3. 2014, ni v skladu s Statutom MNZM. 
 
 
Skupščini MNZM se bo predlagalo za delovno predsedstvo za predsednika: Danijela 
LORBEK in člana: Egon REPNIKA ter Bogdana ŠUPUT. 
 
 
Overitelja zapisnika: Franc DUH in še en član, ki bo prisoten na Skupščini MNZM. 
 
 
Seja je bila končana ob 20.00 uri. 
 
 
 
 
Zapisala                                                                                              Predsednik 
Simona PEZDIRC                                                                               Milan JARC 


