Združenje nogometnih trenerjev Maribor
Engelsova ulica 6
2000 Maribor
T: 040 231 110 (predsednik) | 031 226 167 (sekretar)
E: info.zntm@gmail.com
W: www.zntmaribor.si

ZAPISNIK
1. redne seje Upravnega odbora ZNT Maribor,
ki je bila, dne 16. 2. 2017, ob 19.00 uri, v sejni sobi Atletskega stadiona Poljane,
Engelsova ulica 6 v Mariboru,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Konstituiranje UO ZNT Maribor
2. Seznanitev z:
 67. Seja UO ZNTM z 10. 1. 2017
 Izredna seja UO ZNTM s 16. 1. 2017
 Korespondenčna seja – nabava nogometnih žog z 18. 1. 2017
3. Potrditev sekretarja ZNT Maribor in določitev pogojev za opravljanje sekretarske funkcije, višine
honorarja, vsebine dela ter mandatne dobe
4. Potrditev sestave strokovne komisije ZNT Maribor
5. Potrditev sestave komisije za priznanja ZNT Maribor
6. Potrditev strokovne usposobljene osebe za opravljanje nalog finančno materialnega poslovanja
ZNT Maribor
7. Imenovanje pooblaščenih podpisnikov na TRR ZNT Maribor
8. Določitev višine finančnih sredstev s katerimi razpolaga predsednik ZNTM brez soglasja UO
ZNTM
9. Potni stroški za člane UO in NO ZNT Maribor
10. Pobuda za sklic Nadzornega odbora ZNT Maribor
11. Pobuda za imenovanje podpredsednika SZT ZNT Maribor
12. Potrditev delegata ZNT Maribor za redno in volilno Skupščino MNZM
13. Razno
 seznanitev s sklepi IO MNZM z redne seje s 31. 1.2 017
 seznanitev s sklepi IO MNZM s korespondenčne seje s 6. 2. 2017
 pogovor o zadolžitvah do naslednje seje UO ZNTM
Prisotni:
Upravni odbor: Boštjan Kamenšek (predsednik), Jože Karmel (podpredsednik), Darko Žižek
(podpredsednik), Jani Ivan Sajko (član UO), Miha Čuček (član UO), Danijel Širec (član UO), Vojislav
Simeunovič (član UO), Dejan Žmavc (sekretar).
Nadzorni odbor: Dejan Germič (član NO), Bogomir Špindler (član NO).
Ostali vabljeni: Boris Toplak (regijski tožilec ZNTM).
Odsotni:
Upravni odbor: Ante Šimundža (član UO) – opravičil, Damir Pekič (član UO) – opravičil, Matjaž
Železnik (član UO) – opravičil.
Nadzorni odbor: Rok Šoštarič (član NO).
Ostali vabljeni: Milan Jarc (predsednik MNZ Maribor), Rudi Bračič (predsednik ZNTS) – opravičil.
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Predsednik ZNTM Boštjan Kamenšek je pozdravil vse prisotne ter predlagal novi dnevni red seje. Novi
dnevni red je bil SOGLASNO potrjen.
K 1. TOČKI dnevnega reda
Prisotnost: prisotnih je bilo 7 članov UO. Predsednik je ugotovil sklepčnost seje.
Nato je povedal, da je po 14. členu Statuta ZNTM, ki je bil sprejet na skupščini 28. 1. 2017 in že
vložen na UE, UO ZNTM izvršilni organ in šteje 10 članov. Sestavljajo ga predsednik, dva
podpredsednika, šest članov in predsednik sveta zaslužnih trenerjev (po položaju).
SOGLASNO se je sprejel naslednji sklep.
SKLEP 1/2017: UO ZNTM za mandatno obdobje 2017 – 2022 se konstituira. Vsi člani UO so
pripravljeni delati v dobro nogometa in vseh članov ZNTM.
Povedano je bilo tudi, da je predsednik ZNTM po funkciji tudi član IO MNZ Maribor in UO ZNTS.
K 2. TOČKI dnevnega reda
UO ZNTM je bil iz strani predsednika seznanjen z:
 67. sejo UO ZNTM - 10. 1. 2017,
 izredno sejo UO ZNTM - 16. 1. 2017,
 korespondenčno sejo – nabava nogometnih žog z 18. 1. 2017.
Dogovorjeno je bilo, da bodo trenerji na licenčnem seminarju kot didaktični pripomoček dobili
nogometno žogo, vendar te niso bile nabavljene. Namesto teh so trenerji prejeli gradivo NZS (Knjiga:
Od igre do igre).
Predsednik je dejal, da bo pri računovodkinji ter starem predsedniku ZNTM preveril kako je s tem. V
kolikor ni bila nabava žog realizirana se slednje ne realizira.
Težava, ki se je pojavila v zvezi s seminarjem pa je bilo tudi plačilo predavateljev, saj bi prejšnje
vodstvo moralo opraviti prijavo na zavodu vsaj 2-3 dni pred izvedbo seminarja in zato predavatelji
niso dobili plačila. Predsednik ZNTM je obljubil, da bodo vsi predavatelji prejeli plačila.
K 3. TOČKI dnevnega reda
Predsednik je predstavil kandidata Dejana Žmavca za novega sekretarja ZNTM ter naštel njegove
naloge.
Vsebina in naloge dela sekretarja ZNTM so sledeče:
 odgovarja za strokovno, tehnično in administrativno delo in pripravo gradiv ZNT Maribor, ter
hrambo vseh zapisnikov;
 skrbi za koordinacijo med organi združenja;
 izdaja in vodi evidenco o izdanih licencah;
 vodi evidenco o številu članov združenja;
 opravlja nadzor nad licenčnimi in izpopolnjevalnimi seminarji ZNT Maribor;
 vodi evidenco trenerjev o zbiru točk in izdaji potrdil za točkovno vrednotenje;
 vodi evidenco o prijetih priznanjih;
 skrbi za izdelavo in vzdrževanje spletne strani ter ažurni vnos podatkov na spletno stran ZNT
Maribor;
 sprejema vloge glede sporov v zvezi z uporabo statuta, predpisov, navodil in odločitev ter jih
posreduje v reševanje pristojnim organom;
 opravlja druga opravila po nalogu UO in predsednika ZNT Maribor.
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SOGLASNO je bil sprejet naslednji sklep.
SKLEP 2/2017: V skladu z 20. členom Statuta ZNTM je UO ZNTM imenoval Dejana Žmavca za
sekretarja ZNTM za mandatno obdobje 2017 - 2022. Sekretarju se za njegovo delo izplača mesečni
honorar po podjemni pogodbi v višini 100 EUR. Za pot, ki jo opravi v okviru dela za ZNTM se mu
priznajo potni stroški.
(spremenjen sklep na 2. redni seji UO ZNTM, 14. 3. 2017)

Nato se je novi sekretar tudi na kratko predstavil.
K 4. TOČKI dnevnega reda
Predsednik je predlagal sestavo strokovne komisije ZNT Maribor. Novih predlogov ni bilo.
SOGLASNO je bil sprejet naslednji sklep.
SKLEP 3/2017: V skladu s 18. členom Statuta ZNTM je UO ZNTM imenoval strokovno komisijo, v
naslednji sestavi: Marko Lešnik, Muamer Vugdalič in Mirko Smodej.
K 5. TOČKI dnevnega reda
Predstavljena je bila sestava komisije za priznanja ZNT Maribor. Ni bilo novih predlogov ali pripomb.
SOGLASNO je bil sprejet naslednji sklep.
SKLEP 4/2017: V skladu s 17. členom Statuta ZNTM je UO ZNTM imenoval komisijo za priznanja, v
naslednji sestavi: Ervin Vidovič, Grega Beranič in Dejan Korat.
K 6. TOČKI dnevnega reda
Predsednik je dejal, da je dosedanji Računovodski servis Marka (Marija Kamenečki s.p.) dobro
opravljal svojo delo ter da ne vidi razloga za zamenjavo.
SOGLASNO je bil sprejet naslednji sklep.
SKLEP 5/2017: V skladu s 24. členom Statuta ZNTM naloge finančno materialnega poslovanja
društva opravlja Računovodski servis Marka. S slednjim sklene predsednik pogodbo, v kateri se
med drugim določi obseg nalog in zadolžitev v skladu z veljavno zakonodajo.
K 7. TOČKI dnevnega reda
Kot pooblaščena podpisnika na TRR ZNT Maribor sta bila predlagana predsednik ZNTM in
računovodski servis.
SOGLASNO je bil sprejet naslednji sklep.
SKLEP 6/2017: Pooblaščeni osebi za razpolaganje s sredstvi na transakcijskem računu ZNTM sta:
Boštjan Kamenšek (predsednik ZNTM) in pooblaščeni računovodski servis. Predsednik najprej
pregleda in odobri transakcije, šele nato računovodkinja izvede nakazilo.
K 8. TOČKI dnevnega reda
Potekala je debata okrog določitve višine finančnih sredstev s katerimi razpolaga predsednik ZNTM
brez soglasja UO ZNTM.
Podpredsednik Jože Karmel je dodal, da je v prejšnjem mandatu predsednik imel na razpolago 2.000
EUR.
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SOGLASNO je bil sprejet naslednji sklep.
SKLEP 7/2017: Predsednik ZNTM razpolaga s porabo finančnih sredstev do višine 2.000 EUR brez
soglasja UO ZNTM, vendar je o vsaki takšni porabi sredstev, na prvi naslednji seji, dolžan seznaniti
UO ZNTM.
K 9. TOČKI dnevnega reda
Debatiralo se je o potnih stroških za člane UO in NO ZNT Maribor. Vojislav Simeunovič je dejal, da ima
ZNTS postavko 0,37 EUR/km.
Predsednik pa je predlagal potne stroške v višini 0,25 EUR/km.
SOGLASNO je bil sprejet naslednji sklep.
SKLEP 8/2017: Članom UO in NO ZNTM se na njihov transakcijski račun izplačajo potni stroški v
višini 0,25 EUR/km za prihod na sejo njihovega organa. Razdalja se meri od naslova prebivališča do
naslova, kjer je potekala seja.
K 10. TOČKI dnevnega reda
Na seji UO ZNTM sta bila prisotna dva člana NO.
Zaradi odsotnosti enega člana NO bo predsednik ZNTM sklical konstitutivno sejo NO, da izvolijo
predsednika.
K 11. TOČKI dnevnega reda
Pri pobudi za imenovanje podpredsednika SZT ZNT Maribor je bilo dogovorjeno, da se do naslednje
seje pripravi predlog, ki ga bo potem potrdil UO ZNTM.
SOGLASNO sta bila sprejeta naslednja sklepa.
SKLEP 9/2017: Predsednika SZT se pozove, da člani SZT med svojimi člani v skladu z 19. členom
Statuta ZNTM izvolijo podpredsednika SZT.
SKLEP 10/2017: Kriteriji za članstvo v SZT se bodo objavili na uradni spletni strani ZNTM.
K 12. TOČKI dnevnega reda
Predsednik je prisotne seznanil, da je 15. 3. 2017 redna in volilna skupščina MNZ Maribor. ZNTM pa
mora potrditi svojega delegata za skupščino.
Jože Karmel je dodal, da predsednik ZNTM nima volilne pravice. Predsednik ZNTM je za delegata
predlagal novega sekretarja ZNTM Dejana Žmavca.
SOGLASNO je bil sprejet naslednji sklep.
SKLEP 11/2017: Redne in volilne skupščine MNZM, dne 15. 3. 2017, se bo kot delegat, ki bo
zastopal ZNTM, udeležil sekretar ZNTM Dejan Žmavc.
K 13. TOČKI dnevnega reda
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V točki razno so bili novi člani UO ZNTM seznanjeni z zadnjimi sklepi MNZM. Dogovorili so se tudi o
zadolžitvah do naslednje seje UO ZNTM.
 Seja IO MNZM 31. 1. 2017
Na seji so se soglasno potrdila poročila vodje tekmovanj, predsednika komisije za mali nogomet,
disciplinskega sodnika, komisarja za delegiranje sodnikov, selektorjev reprezentanc, registracijske
komisarke in predsednika komisije za pritožbe.
Soglasno se je potrdilo Dejana Germiča za vodjo Nogometa za vse.
Za redno in volilno komisijo se je potrdil datum 15. 3. 2017.
Za volilno komisijo se je imenovalo Miho Čučka, za ostala dva kandidata pa se je dogovorilo, da se bo
naredila korespondenčna seja, saj ni bilo drugih predlogov.
 Korespondenčna seja IO MNZM 6. 2. 2017
Sklep 1: za predsednika volilne komisije je bil soglasno potrjen Bojan Kitel.
Sklep 2: za drugega člana volilne komisije je bil s petimi glasovi imenovan Domen Majcen. Ostale štiri
glasove je dobil Tadej Mežnar.
Sklep 3: Predlagano je bilo, da se 44 klubom MNZM podari 20 žog in 20 markirk.
Predlog je bil zavrnjen s šestimi glasovi proti.
 Pogovor o zadolžitvah do naslednje seje UO ZNTM
Predsednik je predlagal debato o tem, kaj je treba postoriti do naslednje seje UO ZNTM, ki bo
predvidoma 14. 3. 2017.
Sekretar bo v tem času poskrbel za vzpostavitev nove spletne strani, facebook strani ter priprave
novega izgleda dopisov ZNTM. Čim prej se je treba tudi dobiti z bivšim sekretarjem, da preda vse
zadeve (papirji, štampiljka itd).
 Ostalo
Danijel Širec je pozdravil prisotne. Dejal je, da imajo vsi novi člani interes, da se zgodi dosti dobrega
ter da bo potrebno zavihati rokave. Želi si, da dvignemo nivo ZNTM na vseh področjih. Sam dela več
na terenu.
Miha Čuček je dodal, da je potrebno čim prej pridobiti kontakte vseh trenerjev ZNTM.
Jože Karmel je povedal, da je delo treba prenesti na teren ter vse seje ZNTM objaviti na spletni strani
ZNTM.
Predsednik je dejal, da je veliko problematike na terenu. Želi si, da bi ZNTM naredila določene filmčke
z vajami, posnela treninge ter da se nato vse skupaj objavi na spletni strani ZNTM. Enako velja tudi za
MNZ centre.
Vojislav Simeunovič je prisotne seznanil z vseslovenskim projektom »Adut trener«. Evidenca mladih
perspektivnih trenerjev, ki se jim bo določilo mentorje. Izbrani bodo trije kandidati, ki imajo najmanj
licenco A.
Predsednik je dopolnil, da mora ZNTM do naslednje seje zbrati predloge, kaj vključiti in dodati na
spletno stran ZNTM.
Podpredsednik Darko Žižek je vesel vabila v novo sestavo ZNTM. Dejal je, da bo delo zanimivo in da je
že prejšnji UO delal dobro. Stremeti je potrebno k temu, da se čim več da trenerjem.
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Ob koncu je predsednik dal besedo še Dejanu Germiču, ki se je zahvalil vsem prisotnim, da so vstopili
v novo zgodbo ZNTM. Prepričan je, da je ekipa dobra in ima kombinacijo mladih ter starejših članov.
Zbranim je položil na srce, da se naj dela za vse trenerje in ne za lastne interese. Želi si, da vse
informacije iz ZNTM gredo tudi na teren h klubom in trenerjem. Poiskati je treba tudi tiste, ki si želijo
več ter v te tudi vlagati.
Prisotne je seznanil, da bo na redni volilni skupščini MNZ Maribor (15. 3. 2017) kandidiral za
predsednika MNZ Maribor. Svojo vizijo in program ima že pripravljen, ki ga je tudi na kratko
predstavil.
Na koncu se je predsednik vsem prisotnim zahvalil za udeležbo.

Zapisnik 1. redne seje zajema SKLEPE št. 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017,
8/2017, 9/2017, 10/2017, 11/2017.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Zapisal:
Sekretar ZNT Maribor
Dejan Žmavc
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