MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA

MARIBOR

Engelsova ulica 6, 2000 MARIBOR
mob. št.: 031/782-191

ZAPISNIK 1. REDNE SEJE IO MNZM
ki je bila v ponedeljek, 3. aprila 2017, ob 19.00 v sejni sobi Atletskega stadiona Poljane,
Engelsova ulica 6 v Mariboru.
Prisotni:

Dejan Germič, Mitja Korošec, Robert Črnčec, Aleš Tihec, Anton
Kramberger, Boštjan Damiš, dr. Dušan Jovanovič, Marko Ozim, Primož
Fajmut, Uroš Kelbič, Romana Lesjak (NO) in Simona Pezdirc

Odsotni:

Bogdan Šuput (KMN), Silvo Borošak (MDNS), Boštjan Kamenšek (ZNTM)
Silvo Tkalčič (NO), Rok Huber (NO)

Predsednik MNZ Maribor, Dejan Germič, je pozdravil vse prisotne in predlagal v sprejem
posredovan dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Konstituiranje IO MNZ Maribor 2017 – 2021
Konstituiranje NO MNZM 2017 – 2021
Razporeditev področij dela med podpredsednikoma MNZM
Spremembe in dopolnitve poslovnika Izvršnega odbora MNZM
Podaljšanje mandata članom organov in komisij MNZM 2013 – 2017
Sestava, pristojnosti in mandat organov in komisij MNZM 2017 – 2021
Imenovanje pooblaščenih podpisnikov na TRR MNZM
Določitev višine finančnih sredstev s katerimi razpolaga predsednik MNZM brez
soglasja IO
Višina potnih stroškov za člane IO in NO MNZM
Odprte postavke za leto 2016
Delovni program in prioritetne naloge od aprila do julija 2017
Spletna stran MNZM
Progam Nogometa za vse za 2017
Imenovanje štirih delegatov MNZM za Skupščino NZS, 20. 4. 2017
Razpis volitev za predsednika in člane Nadzornega odbora in Arbitražnega sveta NZS
Razno
- NK Maribor Branik
- dogodki na tekmi starejših dečkov NK Malečnik – NK MB Tabor

Od 13. članov IO je bilo prisotnih 9 članov, kar pomeni, da je seja sklepčna.
SKLEP št. 1:

IO potrdi dnevni red 1. seje IO MNZM.

TRR: 6100 0000 8794 367, davčna številka: 54656567
matična številka: 5011043, šifra dejavnosti: 93.120
e-pošta: info@mnzveza-mb.si,
http://www.mnzveza-mb.si
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K točki 1
Po 26. členu Statuta MNZM je IO MNZM izvršilni organ in šteje 13 članov, ki ga sestavljajo,
predsednik MNZM, dva podpredsednika MNZM, predsednik MDNS Maribor, predsednik
ZNT Maribor, predsednik komisije za mali nogomet ter sedem članov.
SKLEP št. 2:

IO MNZM za mandatno obdobje 2017 – 2021 se konstituira v sestavi:
- Dejan Germič, predsednik MNZM;
- Mitja Korošec, podpredsednik MNZM;
- Robert Črnčec, podpredsednik MNZM;
- Aleš Tihec, član IO MNZM;
- Anton Kramberger, član IO MNZM;
- Boštjan Damiš, član IO MNZM;
- dr. Dušan Jovanovič, član IO MNZM;
- Marko Ozim, član IO MNZM;
- Primož Fajmut, član IO MNZM;
- Uroš Kelbič, član IO MNZM;
- Bogdan Šuput, predsednik Komisije za mali nogomet MNZM;
- Silvo Borošak, predsednik MDNS Maribor;
- Boštjan Kamenšek, predsednik ZNT Maribor.
Vsi člani IO so pripravljeni delati v dobro nogometa in vseh članov MNZ
Maribor.
K točki 2

Zaradi odsotnosti dveh članov Nadzornega odbora MNZM bo predsednik MNZM v skladu s
Statutom sklical konstitutivno sejo NO MNZM, da med seboj izvolijo predsednika NO
MNZM.
K točki 3

Predsednik, Dejan Germič, je seznanil člane IO, da je v petek, 24. 3. 2017, ob 16.30 v
Lenartu sklical sestanek z obema podpredsednikoma MNZM Mitjem Koroščem in
Robertom Črnčecem. Na podlagi 4. odstavka 31. člena Statuta MNZM je med
podpredsednika razporedil področja dela iz 3. odstavka 31. člena Statuta MNZM, in sicer je:
 Mitja Korošec je zadolžen za:
 finance in trženje,
 tekmovanja v slovenskih nogometnih ligah,
 sodelovanje s člani MNZM in NZS.
 Robert Črnčec pa je zadolžen za:
 sistemska in normativna vprašanj,
 mednarodne zadeve,
 mladinski nogomet.
Pred obravnavo točke 4, je na sejo prišel Anton Kramberger, tako je od tega trenutka naprej
bilo od 13. članov IO na seji prisotnih 10 članov.
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K točki 4

SKLEP št. 3:

IO MNZM v skladu z 28. čl. Statuta MNZM sprejme usklajene spremembe in
dopolnitve Poslovnika o delu Izvršnega odbora MNZ Maribor.
K točki 5

SKLEP št. 4:

Dosedanjim organom in komisijam, ki jih določa 35., 36. in 37. člen Statuta
MNZM se podaljša mandat do vključno 30. 6. 2017, v naslednjih sestavah:
TEKMOVALNA KOMISIJA
Vodja tekmovanj: Iztok Strelec
Komisar za delegiranje sodnikov: Drago Koletnik
Disciplinski sodnik: Bojan Kitel
Namestnik disciplinskega sodnika: Boris Toplak
REGISTRACIJSKA KOMISARKA: Simona Pezdirc
KOMISIJA ZA PRITOŽBE
Predsednik: Vili Pavc
Član: Dušan Majcen
Član: Vlado Karažinec
STROKOVNA KOMISIJA
Član: Marko Lešnik
član: Darko Žižek
Član: Mirko Smodej
Član: Bojan Petek
Član: Marin Bloudek
Član: Rok Šoštarič
Član: Predsednik komisije za mali nogomet
Član: Grassroots program
Koordinator dela komisije: Darko Žižek
KOMISIJA ZA OBJEKTE
Predsednik: Slavko Pišek
Član: Ivo Kmetec
Član: Tomaž Vadlja
Član: Janez Horvat
Član: Jože Vivod
Član: Tadej Mežnar (MDNS Maribor)
Član: Drago Koletnik (MDNS Maribor)
KOMISIJA ZA PRIZNANJA
Predsednik: Ervin Vidovič
Član: Jože Vrhnjak
Član: Anton Kunst
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KOMISIJA ZA MALI NOGOMET
Predsednik: Bogdan Šuput
Vodja tekmovanj: Silvo Borošak
Član: Saša Urbanič
Disciplinski sodnik: Boris Toplak
KOMISIJA ZA ŽENSKI NOGOMET
Predsednik: Petra Mikeln
Član: Boštjan Kamenšek
Član: Franc Cipot
KOMISIJA ZA PREDPISE
Predsednik: Danijel Lorbek
Član: Jože Karmel
Član: Egon Repnik
K točki 6
SKLEP št. 5:

IO v skladu z 39. čl. Statuta in 32. čl. Poslovnika o delu IO MNZM sprejme, da
se z 1. 7. 2017 ustanovi Komisijo za marketing in odnose z javnostmi.
Komisija je ustanovljena za mandatno obdobje 2017 – 2021. Podrobnejšo
sestavo določi IO MNZM v skladu s potrjevanjem ostalih organov in komisij
za mandatno obdobje 2017 – 2021. Pristojnosti in naloge Komisije za
marketing in odnose z javnostmi so, da skrbi za pripravo publikacij MNZM,
propagandnih materialov in celovite marketinške politike, obenem pa skrbi
za čim večjo odmevnost, prepoznavnost in promocijo nogometa in
aktualnih vsebin MNZM s prisotnostjo v medijskem prostoru, na način, da
oblikujejo in posredujejo informacije nogometnim subjektom in javnosti
preko najrazličnejših medijskih kanalov.

SKLEP št. 6:

IO v skladu z 39. čl. Statuta in 32. čl. Poslovnika o delu IO MNZM sprejme, da
se z 1. 7. 2017 ustanovi Komisijo za mednarodne povezave. Komisija je
ustanovljena za mandatno obdobje 2017 – 2021. Podrobnejšo sestavo
določi IO MNZM v skladu s potrjevanjem ostalih organov in komisij za
mandatno obdobje 2017 – 2021. Pristojnosti in naloge Komisije za
mednarodne povezave so, da pomaga pri pripravi mednarodnih tekem,
vzpostavitvi odnosov s tujimi klubi, organizacijami in inštitucijami, sodeluje
pri mednarodnih aktivnostih ter svetuje drugim uradnim osebam v
nogometu glede mednarodnega sodelovanja.

SKLEP št. 7:

IO v skladu z 39. čl. Statuta in 32. čl. Poslovnika o delu IO MNZM sprejme,
da se z 1. 7. 2017 ustanovi Komisijo za javne razpise. Komisija je
ustanovljena za mandatno obdobje 2017 – 2021. Podrobnejšo sestavo
določi IO MNZM v skladu s potrjevanjem ostalih organov in komisij za
mandatno obdobje 2017 – 2021. Pristojnosti in naloge Komisije za javne
razpise so, da skrbi za iskanje aktualnih in primernih razpisov, ki ustrezajo
oz. odgovarjajo profilu in potrebam MNZM, obenem ocenijo možnosti za
pridobitev sredstev ter pripravi oz. sodeluje pri pripravi projektne
dokumentacije.
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SKLEP št. 8:

IO v skladu z 39. čl. Statuta in 32. čl. Poslovnika o delu IO MNZM sprejme,
da se z 1. 7. 2017 ustanovi Komisijo za veteranski nogomet. Komisija je
ustanovljena za mandatno obdobje 2017 – 2021. Podrobnejšo sestavo
določi IO MNZM v skladu s potrjevanjem ostalih organov in komisij za
mandatno obdobje 2017 – 2021. Pristojnosti in naloge Komisije za
veteranski nogomet so, da pripravlja predloge za tekmovanja in skrbi za
druge zadeve v zvezi z veteranskim nogometom.

SKLEP št. 9:

Vsem članom MNZM se najkasneje do konca aprila 2017 pošlje obrazce in
obvestilo glede možnosti predlaganja kandidatov za naslednje organe in
komisije za mandatno obdobje 2017 - 2021:
- Vodjo tekmovanj,
- Namestnika vodje tekmovanj,
- Vodjo tekmovanj malega nogometa,
- Registracijskega komisarja,
- Disciplinskega sodnika,
- Namestnika disciplinskega sodnika,
- Disciplinskega tožilca,
- Namestnika disciplinskega tožilca,
- Disciplinskega sodnika malega nogometa,
- Komisijo za pritožbe (predsednika in/ali člane),
- Komisijo za mali nogomet (predsednika in/ali člane),
- Komisijo za ženski nogomet (predsednika in/ali člane),
- Strokovno komisijo (predsednika in/ali člane),
- Komisijo za objekte (predsednika in/ali člane),
- Komisijo za predpise (predsednika in/ali člane),
- Komisijo za priznanje (predsednika in/ali člane),
- Komisijo za marketing in odnose z javnostmi (predsednika in/ali
člane),
- Komisijo za mednarodne povezave (predsednika in/ali člane),
- Komisijo za javne razpise (predsednika in/ali člane),
- Komisijo za veteranski nogomet (predsednika in/ali člane).
Odbor za nujne zadeve MNZM pa se pooblasti, da nato pripravi predloge
sestave posameznih organov in komisij MNZM za mandatno obdobje
2017 – 2021.
K točki 7

SKLEP št. 10:

Pooblaščenci za razpolaganje s sredstvi na transakcijskem računu MNZM
so Dejan Germič (predsednik MNZM), Mitja Korošec (podpredsednik
MNZM), Simona Pezdirc (sekretarka MNZM) in računovodski servis.
Predsednik najprej pregleda in odobri transakcijo, šele nato sekretarka ali
po potrebi računovodski servis izvede nakazilo.
K točki 8

SKLEP št. 11:

Predsednik MNZM razpolaga s porabo finančnih sredstev do višine
2.000,00 EUR brez soglasja IO MNZM, vendar je o vsaki takšni porabi
sredstev, na prvi naslednji seji, dolžan seznaniti IO MNZM.
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K točki 9
Točka se preloži na naslednjo sejo zaradi uskladitve načina izplačil Nogometne zveze
Slovenije.
K točki 10
Predsednik, Dejan Germič, je seznanil IO z odprtimi postavkami društev do MNZM za leto
2016, in z dopisom MDNS Maribor z odprtimi postavkami ŠD Radvanja ter NK Železničar
Maribor do posameznih sodnikov, ki imajo status samostojnega podjetnika ali študenta.
Na prejeti dopis s strani MDNS Maribor je predsednik, Dejan Germič, odgovoril, da se bo
zadeva obravnavala prioritetno.
V dopisu oz. odgovoru predsednika MDNS Maribor pa preseneča zadnjih odstavek, ki ga je
poslal in naslovil na sekretarja NK Železničar Maribor glede neporavnanih obveznostih do
sodnikov, ki imajo status samostojnega podjetnika ali študenta, saj se je s slednjim močno
vplivalo na možnost uspešnega dogovora h kateremu se je do tedaj strmelo in v smeri
katerega so tudi potekale vse aktivnosti in dotedanji pogovori s predstavniki NK Železničar.
Predsednik, Dejan Germič, je seznanil prisotne o izstavljenih računih MDNS Maribor, v letih
2014 – 2016, do MNZ Maribor ter o namenu izstavitve. Vsi računi so bili, po podatkih
računovodskega servisa, v posameznih letih tudi poravnani.
Glede odprtih postavk KMN Benedikta, ŠD Brezje in ŽNK Slovenj Gradec predsednik MNZM
pove, da se bo o slednji problematiki in smiselni rešitvi nastale situacije pogovarjalo v
sklopu priprave pravilnika o članarinah ter se bo nato tudi sprejelo dokončno stališče IO.
Člane IO tudi seznani, da je KMN Benedikt že zadnji dve leti z več dopisi izrazil željo, da
zaradi previsoke članarine ne želi imeti glasovalne pravice na Skupščini MNZM, kar jo ima s
spremembo Statuta MNZM pred dvema letoma, čeprav sami s to pobudo takrat niso bili
seznanjeni in je posledično tudi ne podpirajo.
K točki 11
SKLEP št. 12:

Predsednika, oba podpredsednika in sekretarko se določi, da najkasneje
do konca junija poskrbijo za celovito ureditev sistemskih in normativnih
vprašanj s področja tekmovanj (tekmovalni pravilnik, itd.), disciplinskih
zadev (disciplinski pravilnik), sodniških storitev (delegiranje,
nadomestila, plačevanje, itd.), članarin ter nagrajevanj klubov za
uspešnost in posebne dogodke. V interesu čim kvalitetnejše ureditve
posameznih področij lahko k sodelovanju povabijo tudi druge nogometne
deležnike, ki bodo pripomogli k strokovni in celostni pripravi posameznih
aktov oz. predpisov. Po potrebi se lahko po posameznih regijah
organizirajo tudi srečanja, delavnice ali okrogle mize.
K točki 12

SKLEP št. 13:

Predsednika in sekretarko se zadolži, da poiščeta najprimernejšo
ponudbo, ki bo zagotavljala celovito izdelavo, ureditev in vzdrževanje
nove spletne strani MNZM.
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K točki 13
Predsednik, Dejan Germič, je seznanil člane IO, da se bo na območju MNZM v šolskem letu
2017/2018 projekt NZS – Nogometni vrtec izvajal v vrtcu OŠ Miklavž na Dravskem polju in
v povezavi z NK Miklavž.
K točki 14
SKLEP št. 14:

Delegati, ki bodo zastopali MNZM na Skupščini NZS, 20. 4. 2017, so:
- Mitja Korošec,
- Marko Ozim,
- Aleš Tihec,
- Uroš Kelbič.

SKLEP št. 15: IO pooblasti predsednika MNZM, da imenuje nadomestnega delegata za
Skupščino NZS, 20. 4. 2017, v kolikor se kateri izmed potrjenih le te ne bo
mogel udeležiti.
K točki 15
SKLEP št. 16:

IO predlaga članico NO MNZM Romano Lesjak za kandidatko za članico
Nadzornega odbora NZS.

SKLEP št. 17:

IO predlaga predsednika Komisije za predpise MNZM Danijela Lorbka za
kandidata za člana Arbitražnega sveta NZS.

K točki 16
Predsednik, Dejan Germič, je seznanil prisotne, da je poslal vabilo na sestanek NK Maribor
Branik, v skladu z njegovim programom in interesom MNZM, da delovanje zveze in
nogometa na našem območju dvignemo na višji nivo, tako z vidika organizacije organov in
komisij, članskega in mladinskega nogometa (priprava Strategije in vizije razvoja nogometa
na območju MNZM), trenerskega kadra itd., ter ob dejstvu, da ima pomembno vlogo pri tem
tudi NK Maribor. Predlagal je dva termina, in sicer v času 30. – 31. 3. 2017 (dopoldan) in
3. – 14. 4. 2017 v sejni sobi Atletskega stadiona Poljane, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor. V
kolikor jim termin in kraj ni ustrezal je bil pripravljen priti tudi na sedežu njihovega kluba.
S strani NK Maribor Branik je prejel v istem dnevu odgovor, da se žal zaradi zasedenosti
nobeden od predstavnikov NK Maribor vabilu ne bo mogel odzvati.
Boštjan Damiš je predlagal, da se prejeta gradiva za seje IO NZS pošlje tudi članom IO
MNZM, saj bodo le tako seznanjeni o temah, prav tako pa bodo lahko podali mnenje in
kritike za posamezne točke, ki jih bo nato predsednik MNZM izpostavil na posameznih
sejah IO NZS. Prav tako želi, da se vabila s predlogi dnevnih redov za sklice posameznih sej
IO MNZM pošljejo vsem klubom.
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Dr' Duian fovanovid je tudi opozoril in izpostavil na domnevne krsitve v tekmovanjih

M-NZM, kadar za posamezne ekipe z veliko verjetnostjo nastopajo
igralci na druge Sportne
izkaznice oziroma so v zapisnike vneseni tudi igralci, ki vei ne igraiJ nogometa,
Meni, da bi
pri teh zadevah morala MNZM ukrepati strogo in takoj, sploh-, fL J domnevni kr5iwi
ie
predhodno obve5teno, saj se s tak5nimi dejanji otrokom sporoia,
da je dovoljeno kr5iti
pravila in se iim s strani odraslih poiilja napaino sporoiilo, ki v nobenem pogledu
nima
pozitivnega vzgojnega vidika. Zato je potrebno v prihodnje s strani vodstva
tekmovanl
MNZM povelati skrbnost pri spremljanju tekmovanj, z namenom, da do tovrstnih
teZav v
bodote ne bi vet prihajalo.

Ob zakljuEku seje je podpredsednik Mitja Koroiec pokazal video, ki so ga posneli na tekmi
starejSih deikov med ekipama NK Maleinik in NK MB Tabor in predsiavil posamezne
dogodke na omenjeni tekmi.

Seja je

bila zakljutena ob 21.00

Zapisala

Simona Pezdirc

Predsednik MNZM
Dejan Germid

