MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA

MARIBOR

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

ZAPISNIK SKUPŠČINE
MEDOBČINSKE NOGOMETNE ZVEZE MARIBOR
ki je bila v sredo, 15. 3. 2017, ob 17.30 uri, v hotelu Draš, v Mariboru.
Milan Jarc, predsednik MNZ Maribor, je otvoril Skupščino in pozdravil prisotne. Za potek Skupščine je na podlagi
21. člena Statuta MNZ Maribor predlagal izvolitev organov skupščine:
Delovno predsedstvo:
predsednik
član
član

Danijel LORBEK
Egon REPNIK
Rajmund PRAZNIK

Verifikacijska komisija:
predsednik
član
član

Bojan PETEK
Bogdan ŠUPUT
Franc CERLE

Overitelja zapisnika:
Borut JARC
Ervin VIDOVIČ
Zapisnikar
Simona PEZDIRC
Predsednik Milan JARC je seznanil delegate, da je IO imenoval in potrdil Volilno komisijo MNZ Maribor v sestavi:
predsednik
član
član

Bojan KITEL
Miha ČUČEK
Domen MAJCEN

SKLEP ŠT. 1: Delegati Skupščine so v skladu z 21. čl. Statuta, soglasno izvolili predlagane organe Skupščine.
Verifikacijska komisija je podala poročilo, da je od devetinštirideset (49) članov MNZM prisotnih triintrideset (33)
delegatov, ki imajo pravico glasovanja. Na tej podlagi je Skupščina nadaljevala z delom v skladu s 3. odstavkom 24.
člena Statuta MNZ Maribor.
Danijel LORBEK, predsednik delovnega predsedstva, je podal naslednji predlog dnevnega reda za delo Skupščine
MNZ Maribor:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev zapisnika 3. redne Skupščine MNZM z dne 19. 4. 2016
Poročilo o delu MNZM za leto 2016
Finančno poročilo MNZM za leto 2016
Poročilo Nadzornega odbora MNZM za leto 2016
Pobude za izredne omilitve kazni

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

6. Podelitev priznanj
7. Finančni načrt MNZM za 2017
8. Predstavitev postopka volitev novih članov organov MNZ Maribor in predstavitev kandidatov za
predsednika in podpredsednike
9. Volitve članov organov MNZ Maribor:
a. predsednika
b. 2 podpredsednika
c. 7 članov IO MNZ Maribor
d. 3 člane Nadzornega odbora MNZ Maribor
10. Objava rezultatov
SKLEP ŠT. 2: Delegati Skupščine so v skladu z 20. in 24. čl. Statuta MNZM, soglasno potrdili predlog dnevnega
reda.

K točki 1
SKLEP ŠT. 3: Delegati Skupščine so v skladu 24. in 20. čl. Statuta MNZM, soglasno potrdili zapisnik 3.
redne Skupščine MNZM, z dne 19. 4. 2016.

K točkam od 2 do 4
Verifikacijska komisija je podala poročilo, da je naknadno prišel še en (1) delegat, zato je od tega trenutka od
devetinštirideset (49) članov MNZM prisotnih štiriintrideset (34) delegatov, ki imajo pravico glasovanja. Na tej
podlagi je Skupščina nadaljevala z delom v skladu s 3. odstavkom 24. člena Statuta MNZ Maribor.
Danijel LORBEK je predlagal, da se posamezna poročila predstavijo, nato pa skupaj sprejmejo.
Po seznanitvi s poročili predsednika, računovodkinje, predsednice NO je predsednik delovnega predsedstva pozval
delegate, da podajo vprašanja in pripombe na posamezna poročila. Pripomb ni bilo, zato so bila poročila sprejeta v
kompletu.
SKLEP ŠT. 4: Delegati Skupščine so v skladu z 20. in 24. čl. Statuta MNZM soglasno sprejeli poročilo o delu za
leto 2016 in mandat 2013 – 2017, finančno poročilo za 2016 in poročilo Nadzornega odbora
MNZM za leto 2016.
Poročilo o delu za leto 2016 in celoten mandat 2013 – 2017, ki ga je pripravil predsednik Milan JARC, sta priloga k
zapisniku in v PDF obliki objavljena na spletni strani MNZ Maribor. Priloga zapisnika sta tudi finančno poročilo za
leto 2016 in poročilo Nadzornega odbora MNZM za leto 2016.

K točki 5
Obravnavane so bile štiri prošnje za omilitev kazni. Po seznanitvi z mnenji so delegati v skladu z 20. členom Statuta
MNZ Maribor sprejeli naslednje sklepe:
SKLEP ŠT. 5: Prošnji za izredno omilitev kazni igralca Danijela GABROVCA se ugodi in preostanek kazni odloži
pod pogojem, da v tem času ne bo storil podobnega ali hujšega prekrška.
Za sprejem sklepa je glasovalo 32 delegatov, 2 sta bila proti.
SKLEP ŠT. 6: Prošnji za izredno omilitev kazni igralca Andreja BABENKA se ne ugodi.
Za sprejem sklepa je glasovalo 33 delegatov, 1 je bil proti.
SKLEP ŠT. 7: Prošnji za izredno omilitev kazni igralca Petra DIVJAKA se ne ugodi.
Za sprejem sklepa je glasovalo 33 delegatov, 1 je bil proti.
SKLEP ŠT. 8: Prošnji za izredno omilitev kazni igralcu Klemnu PRAPROTNIKU se ne ugodi
Za sprejem sklepa je glasovalo 34 delegatov.

K točki 6
Plaketo »Častni član MNZ Maribor« je prejel
-

Borut JARC, ki je aktiven v nogometu že 49 let, kot igralec NK Maribor, NK Železničar ter kot trener v
večih klubih 1. SNL, selektor mlajših kategorij pri NZS, podpredsednik MNZ Maribor, podpredsednik
ZNT Slovenije in bivši predsednik ZNT Maribor.

Plakete MNZ Maribor so prejeli:
-

Bogdan ŠUPUT za pomemben prispevek pri razvoju nogometa in za dolgoletno delo pri vodenju
FUTSAL-a na področju MNZ Maribor in NZS ter za organizacijsko delo v organih MNZ Maribor in NZS.
Iztok STRELEC za pomemben prispevek pri razvoju nogometa in za dolgoletno organizacijsko delo v
organih klubov, MNZ Maribor in NZS. Sedaj je predsednik Registracijske komisije NZS in vodja
tekmovanj MNZ Maribor.
NK Pohorje je v letu 2016 slavil 60 – letnico delovanja. V tem obdobju je klub dal ogromen prispevek na
področju množičnega in kvalitetnega nogometa ter prispeval k posodobitvi infrastrukture na športnih
objektih.
Uroš KELBIČ za pomemben prispevek pri razvoju nogometa, kot dolgoletni igralec in sedaj predsednik
NK Malečnik, veliko je prispeval tudi za obnovo in izgradnjo nogometnih igrišč.
Egon REPNIK za dolgoletno delo in prispevek pri razvoju nogometa. Že vrsto let je aktiven v NK
Dobrovce in organih MNZ Maribor. Njegov velik prispevek je pri izgradnji klubskega objekta.
Boris TOPLAK za dolgoletno delo in prispevek pri razvoju nogometa, je dolgoletni igralec, organizacijski
delavec ter trener, nogometni sodnik in aktiven v organih MNZ Maribor.
ŠD Brezje pri Mariboru za razvoj množičnosti in kvalitetnega športa ter večkratno osvojitev državnega
prvenstva in uspešen nastop v okviru evropskega prvenstva v FUTSALU.
Zvonko BREBER za pomemben razvoj nogometa, predvsem kot dolgoletni igralec in strokovni delavec
(trener) ter aktiven kot organizacijski delavec v MNZ Maribor, predvsem v ZNT Maribor.
Marin BLOUDEK za pomemben razvoj nogometa, predvsem kot dolgoletni igralec in strokovni delavec
(trener) ter aktiven kot organizacijski delavec v MNZ Maribor, predvsem v ZNT Maribor.

Priznanja MNZ Maribor za uspešno delo v razvoju nogometa s poudarkom za delo z mladimi in za organizacijsko
delo, so prejeli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mitja KOROŠEC, predsednik NK MB Tabor,
Martin POTOČNIK, predsednik DNŠ Prevalje,
Rajmund PRAZNIK, predsednik KNK Fužinar,
Mihael ČONČ, predsednik KVN ŽNK Maribor,
Viljem NOVAK, predsednik NK Akumulator,
Bojan KITEL, disciplinski sodnik MNZ Maribor,
Danijel LORBEK, predsednik Komisije za predpise MNZ Maribor,
Ivica LIČEN, vodenje računovodstva pri MNZ Maribor,
Vinko GAJSER, predsednik ŠD Brezje pri Mariboru,
Danilo BURNAČ, direktor ŠD Brezje pri Mariboru.
K točki 7

Predsednik Milan JARC je predstavil finančni načrt MNZM za leto 2017. Pri tem je posebej izpostavil, da si je
prizadeval za izgradnjo balona z umetno travo na lokaciji bivšega TAM-a na Teznu v Mariboru. S strani občine bi
nam bil omogočen najem zemljišča za obdobje 50 let, MNZ Maribor pa bi morala pridobiti ustrezna finančna
sredstva za izgradnjo objekta. Slednje bi bilo mogoče izpeljati preko hipotekarnega kredita, vendar žal do tega ni
prišlo, saj bi na takšnem projektu morali aktivno delati vsaj 3 do 4 ljudje, katerih pa v tem mandatu ni bilo moč najti.
Delegati Skupščine MNZM so opozorili, da je v finančnem načrtu za 2017 prišlo do administrativne napake, saj je
višina bruto plače zaposlenca z regresom previsoka.
SKLEP ŠT. 9: Delegati Skupščine so v skladu z 20. in 24. čl. Statuta MNZM, sprejeli finančni načrt za leto
2017.

K točki 8
Predsednik Volilne komisije MNZ Maribor Bojan KITEL je prisotne seznanil s potekom volitev in opozoril na
doslednost pri izpolnjevanju glasovnic. Prav tako je povedal, da v skladu z 21. členom Pravilnika o volitvah in
razrešitvah predsednika, podpredsednika, članov izvršnega odbora in članov nadzornega odbora MNZ Maribor,
sprejetega dne 11. 4. 2013, z izvolitvijo novega predsednika in dveh podpredsednikov ter članov organov MNZ
Maribor, preneha mandat dosedanjemu predsedniku, podpredsednikoma in članom organov MNZ Maribor 2013 –
2017.
Predstavil je seznam kandidatov za predsednika, podpredsednike, člane IO in NO MNZM, Zatem je pozval
kandidata za predsednika in kandidate za podpredsednike, da so se predstavili.
K točki 9
Volilna komisija je med volitvami skrbela za red na volišču in nemoten potek volitev tako, da je posameznemu
delegatu, ki je imel pravico glasovanja, izročila štiri (4) glasovnice. Delegati so izpolnjene glasovnice oddali v
nabiralnike za glasovnice. Po zaključenih volitvah je komisija odnesla nabiralnike z glasovnicami in opravila štetje
glasov.
K točki 10
Volilna komisija MNZ Maribor je objavil rezultate volitev za predsednika, dveh podpredsednikov, treh članov
nadzornega odbora in sedmih članov izvršnega odbora, za mandatno obdobje 2017 – 2021:
V skladu s 3. odstavkom 9. člena pravilnika je komisija objavila, da je na podlagi 19. člena pravilnika za
predsednika izvoljen Dejan GERMIČ, saj je zanj glasovalo več kot polovico delegatov, ki so imeli pravico
glasovati.
V skladu s 3. odstavkom 9. člena pravilnika je komisija objavila, da sta na podlagi 20. člena pravilnika za
podpredsednika izvoljena Mitja KOROŠEC in Robert ČRNČEC, saj je zanju glasovalo največje število delegatov,
ki so imeli pravico glasovati.
V skladu s 3. odstavkom 9. člena pravilnika je komisija objavila, da so na podlagi 20. člena pravilnika za tri člane
nadzornega odbora izvoljeni Romana LESJAK, Silvo TKALČIČ in Rok HUBER, saj je za njih glasovalo največje
število delegatov, ki so imeli pravico glasovati.
V skladu s 3. odstavkom 9. člena pravilnika je komisija objavila, da so na podlagi 20. člena pravilnika za sedem
članov izvršnega odbora izvoljeni Boštjan DAMIŠ, Uroš KELBIČ, dr. Dušan JOVANOVIČ, Marko OZIM,
Anton KRAMBERGER, Aleš TIHEC in Primož FAJMUT, saj je za njih glasovalo največje število delegatov, ki
so imeli pravico glasovati.
V skladu s 3. odstavkom 9. člena pravilnika je komisija objavila, da je v skladu z 21. členom pravilnika Skupščina z
izvolitvijo novega predsednika in dveh podpredsednikov razrešila starega predsednika in dva podpredsednika, člane
izvršnega odbora in člane nadzornega odbora MNZ Maribor 2013 – 2017.
Komisija je izdelala poročilo o volitvah in je priloga zapisnika.

Predsednik delovnega predsedstva Danijel LORBEK je predal besedo novoizvoljenemu predsedniku za nagovor.
Novoizvoljeni predsednik MNZ Maribor Dejan GERMIČ se je zahvalil vsem delegatom, ki so glasovali zanj in
izkazali podporo njegovemu programu. Čestital je tudi vsem ostalim, ki so bili izvoljeni v organe MNZM. Zahvalil
se je tudi dosedanjemu vodstvu za opravljeno delo in poudaril, da si bo prizadeval za nadaljevanje dobrih projektov
in da bodo vse ostale aktivnosti usmerjene k uresničitvi zastavljenega programa. Ob tem pa si iskreno želi, da vsi
pristopijo k izvajanju aktivnosti, saj bo le s skupnimi močmi in znanji mogoče uresničiti zastavljen program.

SkupSdinaje bila zakljudena. 15. 3.2017, ob 20.00.

Zapisala:
Simona PEZDIRC

PRILOGE:

-

porodili predsednika
porodilo nadzornega odbora
finanCno poroCilo
porodilo komisije za volitve
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