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ZAPISNIK 4. REDNE SEJE IO MNZM 
 
 
ki je bila v četrtek, 22. junija 2017, ob 19.00 v sejni sobi atletskega stadiona Poljane, Engelsova 
ulica 6 v Mariboru. 

 
Prisotni: Dejan Germič, Mitja Korošec, Robert Črnčec, Anton Kramberger, Marko Ozim, 

Primož Fajmut, Boštjan Kamenšek (ZNTM), Boris Toplak in Simona Pezdirc. 
 
Odsotni: Boštjan Damiš, dr. Dušan Jovanovič, Uroš Kelbič, Bojan Kitel, Iztok Strelec, 

Bogdan Šuput (KMN), Aleš Tihec, Silvo Borošak (MDNS). 

 
Predsednik MNZ Maribor, Dejan Germič, je pozdravil vse prisotne in predlagal v sprejem 
posredovan dnevni red:  

 
1. Sprejem dnevnega reda in ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev zapisnika 3. redne seje IO MNZM s 1. 6. 2017 

3. Poročila za TL 2016/2017 (pomlad 2017) 

- vodje tekmovanj MNZM (Iztok Strelec) 

- disciplinskega sodnika MNZM (Bojan Kitel) 

- namestnika disciplinskega sodnika za veteransko ligo (Boris Toplak) 

- registracijske komisarke MNZM (Simona Pezdirc) 

- komisarja za delegiranje sodnikov (Drago Koletnik) 

- vodje nogometa za vse (Dejan Germič) 

4. Nagrade klubom in funkcionarjem MNZM  

5. Predlog začetka lig MNZM v TL 2017/2018 

6. Sestava 1. Članske lige MNZM v TL 2017/2018 

7. Obravnava in sprejetje predpisov oz. pravilnikov MNZM: 

- Tekmovalne propozicije MNZM 

- Tekmovalne propozicije MNZM za selekcije U13, U11, U9 in U7  

- Disciplinski pravilnik MNZM 

- Pravilnik MNZM o kritju stroškov posameznih klubov, službenih oseb in drugih stroškov 

v posebnih primerih 

- Pravilnik o delegatski službi v MNZM 

- Pravilnik o članarinah MNZM 

8. Sodniške in delegatske takse v tekmovanjih MNZM 

9. Poročilo s seje IO NZS z 20. 6. 2017 

10. Razno 
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Na dan seje so svojo odsotnost sporočili: Bogdan Šuput, Aleš Tihec in Silvo Borošak, tako je od 

13. članov IO bilo prisotnih 7 članov, kar pomeni, da je seja sklepčna.  

 

K točki 1 
 
SKLEP št. 1: IO potrdi  dnevni red 4. seje IO MNZM. 
 

K točki 2 
 
SKLEP št. 2:   IO potrdi zapisnik 3. redne seje IO MNZM s 1. 6. 2017. 
 
Robi Črnčec je zgolj seznanil vse prisotne, da mu je žal, da danes ni tukaj Bogdana Šuputa, da bi 
mu lahko osebno povedal, da navedbe, ki jih je povedal na prejšnji seji vsekakor ne držijo. On mu 
namreč ni nikdar rekel, da se komisija za mali nogomet ne rabi držat roka za oddajo kandidatur 
za komisije in organe MNZM. Robi Črnčec je povedal, da mu tega niti ne bi nikdar rekel, saj sam 
nima nobene kompetence oziroma pristojnosti, da bi mu sploh lahko kaj takega odobril. Po vrhu 
vsega pa sta se po telefonu slišala šele pet dni po tistem, ko je odbor za nujne zadeve že zasedal 
na tematiko organov in komisij MNZM. Slednje se lahko zaradi današnje tehnologije tudi dokaže. 
 

K točki 3 
 
SKLEP št. 3:   IO potrdi poročila, za TL 2016/2017 (pomlad 2017), od: 

- Vodje tekmovanj MNZM, 

- Disciplinskega sodnika MNZM,  

- Namestnika disciplinskega sodnika za veteransko ligo,  

- Registracijske komisarke MNZM,  

- Komisarja za delegiranje sodnikov in 

- Vodje Nogometa za vse. 

 
K točki 4 

 
Predsednik, Dejan Germič, je seznanil prisotne, da so predlagane nagrade višinsko enake, kot so 
bile določene za jesenski del TL 2016/2017 s strani prejšnjega vodstva MNZM (2013 – 2017), saj 
je prav, da se posameznikom poravnajo zneski v višini kot je bilo z njimi predhodno 
dogovorjeno. 
 
SKLEP št. 4:   IO potrdi nagrade funkcionarjem MNZM za pomlad 2016/2017, in sicer: 

 Funkcionar MNZM Znesek (BRUTO, v EUR) 

 - Vodja tekmovanj (Iztok Strelec) 426,56 

 - Disciplinski sodnik (Bojan Kitel) 426,56 

 - Namestnik disciplinskega sodnika (Boris Toplak) 266,60 

 - Registracijska komisarka (Simona Pezdirc) 333,25 

 - Komisar za delegiranje sodnikov (Drago Koletnik) 466,50 

 - Selektor ekip MNZM 39,99 

 - Trener ekip MNZM 26,66 

 - Trener vratarjev ekip MNZM 26,66 

 - Fizioterapevt ekip MNZM 26,66 

 - Ekonom ekip MNZM 26,66 
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SKLEP št. 5:   IO potrdi, da se prvaku tekmovanja MNZM, ki se je nato uvrstil in prijavil v višnji 
rang tekmovanja (NZS), izplača denarna nagrada, in sicer: 

 Klub Znesek (v EUR) 

 - ŠD Partizan Pesnica za uvrstitev v 3. SNL-sever 1.000,00 

 - NK Miklavž za uvrstitev v ligo U15-vzhod 500,00 

  
 

K točki 5 
 

SKLEP št. 6:   IO potrdi termine začetka jesenskega dela TL 2017/2018 za lige MNZM, in sicer: 

 Liga Začetek prvenstva 

 - Veterani Petek, 25. 8. 2017 

 - 1. Članska liga Sobota, 26. 8. 2017 

 - 2. Članska liga Sobota, 2. 9. 2017 

 - Članski pokal MNZM Sreda, 30. 8. 2017 

 - Mladinski pokal MNZM Sreda, 6. 9. 2017 

 - Mlajše kategorije (U19 – U7)  Začele se bodo v mesecu septembru 2017.  

* Točen termin pričetka posamezne lige pa je 
odvisen od števila prijavljenih ekip. 

 
K točki 6 

 
Predsednik, Dejan Germič, je obrazložil postopek oblikovanja 1. Članske lige MNZM.  
➢ V 3. SNL – sever sta iz MNZM napredovala ŠD Partizan Pesnica, kot prvak 1. Članske lige 

MNZM in NK Pohorje, ki je kot drugo (2) uvrščena ekipa iz 1. Članske lige MNZM, zaradi 
popolnjevanja prejela posebno povabilo za napredovanje v 3. SNL – sever.   

➢ V skladu s 53. čl. TP MNZM sta iz 1. Članske lige MNZM izpadla ŠD Radvanje, ki je sicer že med 
TL 2016/2017 izstopil iz lige ter NK Miklavž kot 13. uvrščena ekipa v 1. Članski ligi MNZM. 

➢ Iz 3. SNL – sever je v 1. Člansko ligo MNZM, na podlagi sklepa IO NZS, kot 13. uvrščena ekipa v 
3. SNL – sever izpadla ekipa ŠD Brunšvik. Predsednik, Dejan Germič, pojasni, da je na seji IO 
NZS, ki je bila v torek, 20. 6. 2017, opozoril na nepravilnosti oziroma neskladja pri predlogu 
sestave 3. SNL – sever za TL 2017/2018, vendar je bil kljub vsemu na koncu rezultat 
glasovanja 10 »ZA« in 4 »PROTI« predlogu. Sporna je namreč predvsem uvrstitev sedmo (7) 
uvrščene ekipe iz Super lige MNZ Ptuj v 3. SNL – sever. Članom IO NZS so bile s strani 
predsednika, Dejana Germiča, izpostavljena neskladja pri oblikovanju lig NZS, glede na 
obrazložitve, ki krožijo, in sicer: 
• V primeru, da morata iz lige izpasti dve (2) ekipi: Izneseno je bilo, da bosta iz 3. SNL – sever 

v primeru potrditve tega predloga izpadle tri (3) ekipe, to so NK Maribor (izstopil z B ekipo 
iz tekmovanj NZS), NK Šmartno (kot 14. uvrščena ekipa) in ŠD Brunšvik (kot 13. uvrščena 
ekipa). Hkrati pa, če pogledamo oblikovanje ostalih lig, lahko ugotovimo, da je v 3. SNL – 
vzhod izpadla zgolj zadnje uvrščena ekipa, prav tako je zgolj zadnje uvrščena ekipa izpadla 
iz 2. SNL.  

• Vsaki od treh MNZM pripada eno (1) mesto za napredovanje njihovih ekip v 3. SNL – sever: 
Glede te obrazložitve je bilo s strani predsednika, Dejana Germiča, poudarjeno, da v 
nobenem predpisu ni moč zaslediti takšnega zapisa oziroma določila, temveč je zapisano 
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zgolj, da iz vsake lige MNZ v 3. SNL – sever napreduje prvak lige. Ob tem se je izpostavilo, 
da bi še nekako razumeli in lahko nekako sprejeli, če bi se prednost pred predzadnjim iz 3. 
SNL – sever dala še četrto (4) uvrščeni oziroma v skrajnem primeru še peto (5) uvrščeni 
ekipi iz lige MNZ Ptuj. Torej ekipi, ki je na koncu v ligi MNZ Ptuj igrala v skupini za prvaka. 
Nikakor pa ni sprejemljivo, da se ta možnost ponudi sedmo (7) uvrščeni ekipi, torej ekipi, ki 
je igrala v skupini za obstanek. Ekipa katera je predlagana za uvrstitev v 3. SNL – sever, se 
je torej borila za obstanek v svoji ligi, sedaj pa neposredno napreduje v 3. SNL – sever. 

• Iz zgoraj navedenih razlogov in ob dejstvu, da je predzadnje uvrščena ekipa v 3. SNL – 
sever izkazala željo po nadaljnjem igranju v 3. SNL – sever, je uvrstitev sedmo (7) uvrščene 
ekipe iz MNZ Ptuj v 3. SNL – sever, z naše strani popolnoma nesprejemljivo in zato takšnega 
predloga nismo mogli podpreti, vendar je večina odločila kot je odločila. 

➢ V 1. Člansko ligo MNZM v skladu s 53. čl. TP MNZM napredujeta prvo (1) in drugo (2) uvrščeni 
ekipi iz 2. Članske lige MNZM. To sta ekipi NK Rače in ŠD Starše. 

➢ Ker je ostalo prosto še štirinajsto (14) mesto v 1. Članski ligi MNZM, se je v skladu s 53. čl. TP 
MNZM možnost napredovanja ponudila še tretje (3) uvrščeni ekipi iz 2. Članske lige MNZM, to 
je NK Dogoše, ki je to možnost tudi sprejel.  

 
SKLEP št. 7:   IO potrdi sestavo 1. Članske lige MNZM za TL 2017/2018, in sicer: 

 Zap. št. Klub Opomba 

 1. ŠD Brunšvik 13. mesto v 3. SNL – sever v TL 2016/2017 

 2. NK Malečnik 3. mesto v 1. Članski ligi MNZM v TL 2016/2017 

 3. NK Peca 4. mesto v 1. Članski ligi MNZM v TL 2016/2017 

 4. ŠD Radlje ob Dravi 5. mesto v 1. Članski ligi MNZM v TL 2016/2017 

 5. NK Akumulator 6. mesto v 1. Članski ligi MNZM v TL 2016/2017 

 6. NK Duplek 7. mesto v 1. Članski ligi MNZM v TL 2016/2017 

 7. ŠD Marjeta 8. mesto v 1. Članski ligi MNZM v TL 2016/2017 

 8. NK Limbuš Pekre 9. mesto v 1. Članski ligi MNZM v TL 2016/2017 

 9. NK Paloma Sladki Vrh 10. mesto v 1. Članski ligi MNZM v TL 2016/2017 

 10. NK Cerkvenjak 11. mesto v 1. Članski ligi MNZM v TL 2016/2017 

 11. ŠD Slivnica 12. mesto v 1. Članski ligi MNZM v TL 2016/2017 

 12. NK Rače 1. mesto v 2. Članski ligi MNZM v TL 2016/2017 

 13. ŠD Starše 2. mesto v 2. Članski ligi MNZM v TL 2016/2017 

 14. NK Dogoše 3. mesto v 2. Članski ligi MNZM v TL 2016/2017 

 
 

K točki 7 
 

Predsednik, Dejan Germič, je predlagal, da se dopolnijo Tekmovalne propozicije v poglavju 
»Pogoji nastopanja na tekmi«, in sicer tako, da se pri starostnih kategorijah od U15 do U7 z 
vidika pravice nastopa omogoči, da lahko v posamezni starostni kategoriji nastopajo tudi 
dekleta, ki so eno leto starejša od dečkov, podobno kot na NZS. 
 
Podpredsednik, Mitja Korošec, je predlagal, da se v tekmovalnih propozicijah, ki so namenjena 
posameznim mlajšim starostnim kategorijam, zaradi večje razumljivosti, v členu, ki govori o 
številu igralcev zamenja beseda »moštvo« z besedo »ekipa«.  
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Ker Disciplinski pravilnik MNZM še ni v celoti pripravljen in posledično še ni primeren za 
sprejem, se je obravnava trenutne vsebine DP premaknila pod točko razno.  
 
SKLEP št. 8:   IO z uskladitvijo sprememb in dopolnitev soglasno sprejme naslednje pravilnike 

oziroma predpise MNZM:  

- Tekmovalne propozicije MNZ Maribor; 

- Tekmovalne propozicije mlajših dečkov (U13 – način igranja 11:11); 

- Tekmovalne propozicije mlajših dečkov (U13 – način igranja 9:9); 

- Tekmovalne propozicije starejših cicibanov (U11 – način igranja 9:9); 

- Tekmovalne propozicije starejših cicibanov (U11 – način igranja 7:7); 

- Tekmovalne propozicije mlajših cicibanov (U9 – način igranja 7:7); 

- Tekmovalne propozicije najmlajših cicibanov (U7 – način igranja 4:4); 

- Pravilnik MNZM o kritju stroškov posameznih klubov, službenih oseb in 

drugih stroškov v posebnih primerih; 

- Pravilnik o delegatski službi v MNZ Maribor; 

- Pravilnik o članarinah MNZM. 

* Vsi čistopisi zgoraj sprejetih pravilnikov oziroma predpisov so priloga k 

zapisniku in objavljeni na spletni strani MNZ Maribor. 

 

K točki 8 
 
Predsednik, Dejan Germič, je predstavil bistvene novosti glede sodniških in delegatskih taks. 
Povedal je, da so se skozi številne sestanke, katere sam ocenjuje, da so potekali zelo korektno in 
konstruktivno, s sodniško organizacijo uspeli dogovoriti o nekaterih novostih, in sicer glede 
možnosti vezanih tekem, v sklopu katerih se lahko določene takse sodnikom znižajo (vse 
podrobnosti so natančno zavedene v poglavju dokumenta, ki govorijo o vezanih tekmah), 
dogovorili pa smo se tudi, da MDNS zagotovi vsakemu klubu v pripravljalnem obdobju sojenje 
brez stroškov, in sicer v poletnem času na eni (1) prijateljski tekmi, v zimskem času pa na dveh 
(2) prijateljskih tekmah.  
Pri mladinski ligi bi v novi tekmovalni sezoni namesto dveh uradnih oseb (sodnik in delegat), ki 
sta do sedaj stali 83 EUR bruto, bili na tekmi trije sodniki, ki bi za klub predstavljali skupen 
strošek 105 EUR bruto. Ta predlog izhaja predvsem z vidika strokovnih utemeljitev in delno tudi 
iz želja nekaterih klubov (vsem klubom, ki so imeli mladinsko ekipo v TL 2016/2017 je bila 
namreč poslana anketa na to tematiko). Obenem je potrebno poudarit, da trije sodniki, sicer 
glede na predhodno TL za klub na posamezno domačo tekmo predstavljajo 22 EUR višji strošek, 
vendar lahko klub z vezano tekmo ta strošek hitro odpravi oziroma izniči.  
V 1. Članski ligi se predlaga, da se vrnejo delegati, saj gre za ligo iz katere se napreduje v višji 
rang tekmovanja (3. SNL), zaradi česar je smiselno, da je tudi sama liga temu primerno 
organizirana. Hkrati v kolikor želimo imeti možnost, da na sporne tekme preostalih lig pošljemo 
t.i. leteče delegate, moramo imeti organizirano delegatsko službo. Predlaga se, da se strošek 
delegatov delno sofinancira s strani MNZM. Tako bi bil na tekmah 1. Članske lige dejanski strošek 
delegata za klub 17 EUR bruto. Ta dodaten strošek pa lahko klub izniči že z vezano tekmo 
starejših dečkov (U15), saj se v tem primeru strošek sodnika na tekmi U15 zniža za 18 EUR.  
Ob koncu je predsednik, Dejan Germič, poudaril, da je rezultat teh pogajanj tudi dogovor, da se te 
takse v tem mandatnem obdobju ne spreminjajo več, s čimer se klubom zagotovi, da bodo že od 
današnjega dne naprej imeli jasno predstavo, kakšna je za klub finančna obremenitev v 
posamezni ligi. 
 
 




