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ZAPISNIK 
 
 

9. redne  seje IO MNZ Maribor, ki je bila v torek, 15. 4. 2014, ob 18. 30 uri v sejni sobi 
Atletskega stadiona Poljane, Engelsova ul. 6 v Mariboru 
 
 
Prisotni: Milan JARC, Borut JARC, Egon REPNIK, Rok HUBER, Iztok RAIŠP, Bogdan 

ŠUPUT (KMN), Bojan PETEK (ZNTM), Robert ČRNČEC, Ivica LIČEN, Franc 
DUH, Simona PEZDIRC,  

      
                                   
Odsotni:   Boštjan DAMIŠ (opravičil), Sebastijan HARC (opravičil), Silvo BOROŠAK 

      (opravičil) 
 
Predsednik MNZ Maribor, Milan Jarc, je pozdravil vse prisotne in predlagal v sprejem 

posredovani dnevni red: 
 

1.  Pregled zapisnikov 
 8. redne seje 
 8. korespondenčne seje 

2. Odprte postavke klubov do MNZM 
3. Vračilo sodniških in delegatskih taks enega kroga klubom MNZM, ki nastopajo v ŠNL 
4. Predlog razpisa za sekretarja MNZM 
5. Razno 
 

SKLEP št. 101:  Spremeni se dnevni red tako da je:  
                             5. Seznanitev  s prehodom v 3. SNL 
                             6.  Razno 
 

 
K točki 1 

 
 
SKLEP št. 102:   Sprejmeta se zapisnika: 
 

 8. redne seje in 
 8. korespondenčne seje IO MNZM. 
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K točki 2 

 
 
G. Iztok Raišp želi, da vodja tekmovanj 2. SML/SKL-V  vsa društva, ki imajo odprte 
postavke do MNZM za leto 2013 preda disciplinskemu sodniku 2. SML/SKL-V. 

 
IO je sprejel naslednje sklepe glede neporavnanih obveznosti do MNZM ter do sodnikov 
in delegatov: 
 

 
SKLEP št. 104:   Osem (8) dni po valuti, ki je izstavljenem računu MNZM, se pošlje vsem   
                              dolžnikom pisni opomin. 
   
SKLEP št. 105:  MDNS Maribor pošlje 10 dni po odigranih tekmah na MNZM seznam 
                    sodnikov z nazivi društev, ki niso poravnali obveznosti do sodnikov.  
 
SKLEP št. 106:   Delegati MNZM pisno obvestijo 10 dni po odigranih tekmah MNZM  
        neporavnane obveznosti, ki jih imajo društva do njih.  
 
         Na podlagi prejetega seznama vodja tekmovanj ali sekretar zadevo 
                    predata DS MNZM ter o tem obvestita IO in NO. 
 
SKLEP št. 107:  5. in 20. v mesecu se  pošljejo odprte postavke dolžnikov do MNZM v 
         vednost predsedniku MNZM. 
        
 
Borut JARC želi, da se naredi koordinacija s sodniki in delegati okrog nove logistike. 
 
 

K točki 3 
 
 

SKLEP št. 108:   Klubom MNZM, ki nastopajo v ŠNL se vrne 60 % sodniških in  
                   delegatskih taks enega kroga spomladanskem delu  TS 2013/2014. 
 
 

K točki 4 
 
 

SKLEP št. 109:   Delovna skupina  v sestavi: 
 predsednik: Danijel LORBEK 
 član: Egon REPNIK 
 član: Bogdan ŠUPUT 

 
 

                                  pripravi razpis s pogoji za sekretarja MNZM, ki se objavi na spletni                               
                                  strani v torek, 22. 4. 2014. 
  

 



 
 

K točki 5 
 

Zaradi reorganizacije lig v 3. SNL in posledično v MNZM s TS 2014/2015  je IO sprejel:  
 
 
SKLEP št. 110: Delovna skupina v sestavi: 

 predsednik: Bojan Petek 
 član:  Bogdan Šuput in  
 član: Jože Karmel 

 

         pripravi predloge sistemov tekmovanj za članske ekipe s TS        
                              2014/2015 in poda v odločitev IO MNZM. 
 
 

K točki 6 
 

SKLEP št. 111:  IO se je seznanil s sklepoma, ki so jih sprejeli delegati MNZM na     
       delegatskem seminarju 24. 3. 2014. 
   
SKLEP št. 112:   Vodji grasrootsa in selektorju reprezentance U-15 se izreče opomin 
         zaradi neupoštevanja sklepov IO MNZM.  
 
SKLEP št. 113:   Delovna skupina v sestavi: 

 predsednik: Franc Duh 
 član: g. Bogdan Šuput in  
 član: g. Jože Karmel 

 

         pripravi , do naslednje seje IO, predloge kriterijev za razpis delegatske 
                    funkcije. 
 
SKLEP št. 114:   Reprezentanca MNZM U-15 opravi en trening pred prijateljskim                
                              srečanjem z reprezentanco MNZ Ljubljana, ki bo v maju 2014 
 
SKLEP št. 115:   Amaterska članska reprezentanca MNZM opravi en trening pred                
                              prijateljsko tekmo s člansko ekipo društva MNZM pred koncem  
        TS 2013/2014. 
 
 
IO izreka pohvalo reprezentancam U-14 in U-15 za dobro igranje tekem z 
reprezentancama ZNS Zagreb. 
 
Prav tako IO izreka pohvalo članski amaterski reprezentanci za dobro igranja tekem z 
reprezentancama MNZ Ptuj in MNZ Murska Sobota v Regions Cupu. 
 
 
Seja je bila končana ob 21.00 uri. 
 
 
Zapisala                                                                                              Predsednik 
Simona PEZDIRC                                                                               Milan JARC 


