MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA

MARIBOR

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

ZAPISNIK 2. REDNE SEJE IO MNZM

ki je bila v ponedeljek, 8. maja 2017, ob 18.00 v sejni sobi Atletskega stadiona Poljane,
Engelsova ulica 6 v Mariboru.
Prisotni:

Dejan Germič, Mitja Korošec, Robert Črnčec, Aleš Tihec, Boštjan Damiš,
dr. Dušan Jovanovič, Primož Fajmut, Uroš Kelbič, Bogdan Šuput (KMN),
Silvo Borošak (MDNS), Boštjan Kamenšek (ZNTM) in Simona Pezdirc

Odsotni:

Romana Lesjak (NO), Silvo Tkalčič (NO), Rok Huber (NO), Marko Ozim,
Anton Kramberger

Predsednik MNZ Maribor, Dejan Germič, je pozdravil vse prisotne in predlagal v sprejem
posredovan dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sprejem dnevnega reda in ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 1. redne seje IO MNZM s 3. 4. 2017
Seznanitev IO o konstituiranju NO MNZM 2017 – 2021
Način in višina izplačila potnih stroškov za člane IO in NO s Koroške
Zamenjava računovodskega servisa za potrebe MNZM s 1. 7. 2017
Ponudnik za izdelavo nove spletne strani MNZM
Predlogi za člane organov in komisij NZS 2016 - 2020
Razno

Od 13. članov IO je bilo ob 18.00 prisotnih 7 članov, kar pomeni, da je seja sklepčna.
K točki 1
SKLEP št. 1:

IO potrdi dnevni red 2. seje IO MNZM.
K točki 2

SKLEP št. 2:

IO potrdi zapisnik 1. redne seje IO MNZM s 3. 4. 2017.

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

2

K točki 3

Predsednik, Dejan Germič, je seznanil prisotne, da je NO imel 1. (konstitutivno) sejo, na
kateri so sprejeli naslednjo sestavo NO MNZM za mandatno obdobje 2017 – 2021:
 Romana Lesjak – predsednica NO MNZM,
 Rok Huber – član NO MNZM,
 Silvo Tkalčič – član NO MNZM.
K točki 4

Pred obravnavo točke 4 je na sejo prišel Robert Črnčec, tako je od tega trenutka naprej bilo
od 13. članov IO na seji prisotnih 8 članov.
SKLEP št. 3:

Članom IO MNZM in NO s Koroške se za prisotnost na seji njihovega organa
povrnejo potni stroški v višini 0,25 EUR/km. Razdalja se meri od naslova
prebivališča do naslova, kjer je potekala seja.
K točki 5

Predsednik, Dejan Germič, je seznanil prisotne, da je z 28. 4. 2017 podpisal prekinitev
Pogodbe o vodenju poslovnih knjig med pogodbenimi strankami MNZ Maribor in Poslovne
storitve Ličen d.o.o., katero zastopa Ivica Ličen.
Pogodbeni stranki sta 15. 3. 2012 sklenili Pogodbo o vodenju poslovnih knjig ter 22. 12.
2016 aneks k pogodbi. V skladu s 1. odstavkom 9. člena pogodbe sta se MNZ Maribor in
Poslovne storitve Ličen d.o.o. dogovorila o sporazumni prekinitvi pogodbe.
Z 28. 4. 2017 je začel teči odpovedni rok, ki je sporazumno dogovorjen in traja do 30. junija
2017. V skladu z 2. odstavkom 9. člena pogodbe se je MNZ Maribor zavezala poravnati vse
obveznosti za storitev opravljeno do 30. 6. 2017, Poslovne storitve Ličen d.o.o. pa bo
izročilo vso dokumentacijo.
Na osnovi 1. odstavka 9. člena pogodbe bo Poslovne storitve Ličen d.o.o. vso
dokumentacijo, ki se navezuje na leta 2016 in starejšo oddal 5. 5. 2017, vso ostalo
dokumentacijo, ki se navezuje na leto 2017 pa najkasneje do 5. 7. 2017.
Pri tem je poudaril, da na dan 5. 5. 2017 in do seje IO MNZM na sedež MNZM še ni bila s
strani Poslovne storitve Ličen d. o. o. predana vsa dokumentacija od 2013 do 2016.
Enega od glavnih razlogov za menjavo računovodskega servisa predsednik navede tudi
precej nižji mesečni strošek za opravljanje računovodskih storitev. Hkrati pa je predlagan
novi računovodski servis že sedaj močno vpet v nogomet, saj sodeluje z trenersko
organizacijo in nogometnim klubom.
S sedmimi (7) glasovi »ZA« in enim (1) »VZDRŽANIM« je bil sprejet
SKLEP št. 4:

Od 1. 7. 2017 naprej naloge finančno materialnega poslovanja MNZM
opravlja in vodi računovodski servis MARKA, Marija Kamenečki s.p.,
Stantetova ulica 32, 2000 Maribor.
K točki 6
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Pred obravnavo točke 6, je na sejo prišel Aleš Tihec, tako je od tega trenutka naprej bilo od
13. članov IO na seji prisotnih 9 članov.
Predsednik je seznanil prisotne, da je pridobil tri (3) ponudbe za izdelavo nove spletne
strani. Čeprav ponudba dosedanjega podjetja ni najcenejša, pa je razlika med njihovo in
najcenejšim ponudnikom zanemarljiva, sploh ker je pri slednjem določen del še variabilen
in odvisen od dokončne količine dela (prenašanja podatkov). Ker je dosedanji ponudnik
lahko zaradi svojega dolgoletnega delovanja na tem področju že ob pripravi ponudbe
predvidel vse zadeve povezane z obsegom dela in količine ter zahtevnosti prenosa vseh
podatkov na novo spletno stran, se predsedniku zdi ta ponudba najbolj realna in smiselna.
SKLEP št. 5:

IO potrdi, da podjetje Oblikovanje.com d.o.o., Slovenska 25, 9000 Murska
Sobota v skladu z oddano ponudbo izdela popolnoma novo spletno stran
MNZM, ki bo začela delovati s TL 2017/2018.
K točki 7

Pred obravnavo točke 7, sta na sejo prišla Boštjan Kamenšek in Uroš Kelbič, med točko pa
je sejo zapustil Silvo Borošak (MDNS), tako je od tega trenutka bilo od 13. članov IO na seji
prisotnih 10 članov.
Predsednik, Dejan Germič, je predlagal za člana Komisije za mali nogomet NZS Dejana
Krambergerja, predsednik Komisije za mali nogomet MNZM, Bogdan Šuput, pa je seznanil
prisotne, da Komisija za mali nogomet MNZM predlaga dosedanjega člana komisije NZS,
Bogdana Šuputa. Prav tako je predsednik Komisije za mali nogomet MNZM mnenja, da bi
oba predlagana kandidata lahko bila potrjena s strani NZS za člana Komisije za mali
nogomet NZS.
Boštjan Damiš je predlagal za člana Mladinske komisije NZS Roberta Korena in Mirka
Smodeja.
Člani IO so soglasno sprejeli:
SKLEP št. 6:

IO predlaga za člana Mladinske komisije NZS Roberta Korena.

SKLEP št. 7:

IO MNZM predlaga IO NZS naslednje kandidate za funkcijo predsednika ali
člana posameznega organa ali komisije NZS iz 36., 37. in 38. člena Statuta
NZS za mandatno obdobje 2016 – 2020:
Predsednik Registracijske komisije NZS
Namestnik disciplinskega sodnika NZS
Komisija za pritožbe NZS
Komisija za amaterski nogomet NZS
Komisija za etiko in Fair play NZS
Komisija za finance in trženje NZS
Komisija za mali nogomet NZS
Mednarodna komisija NZS

Iztok Strelec
Bojan Kitel
Robert Munda
Miha Čuček
Robert Črnčec
dr. Dušan Jovanovič
Dejan Kramberger
Bogdan Šuput
Uroš Kelbič

