
SREDO, 12. 12. 2018 je potekala 17. seja Izvršnega odbora Medobčinske nogometne zveze 
Ljubljana. 

Imenovanje koordinatorja Nogometa za vse v letu 2019 

V mesecu decembru sta potekli pogodbi Koordinatorju nogometa za vse v Medobčinski 
nogometni zvezi Ljubljana. Finančna sredstva so še vedno zagotavljana s strani NZS pod pogoji, 
ki so opredeljeni v tripartitni pogodbi med NZS, MNZ in koordinatorjem. 

SKLEP: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so sprejeli sklep, da se za leto 2019 pogodbi 
Koordinatorjev Nogometa za vse v MNZ Ljubljana sklene s Kreft Boštjanom in Starič Žigo. 

 

Poročilo z gostovanja na Slovaškem (Bratislava CUP 2018) 

Akcija BRATISLAVA CUP 2018 se je za izbrane igralce letnika 2006 začela že v ponedeljek 26. 
11. 2018 s treningom v balonu na Brezovici. V petek 30. 11. 18 je trinajst fantov (en igralec je 
v zadnjem trenutku zbolel) odpotovalo na turnir, ki se je odvijal v Bratislavi. Petek je bil 
namenjen potovanju, v soboto pa se je začel tekmovalni dan. Turnir je potekal v dvorani na 
igrišču za mali nogomet. Igralo se je z neodbitno žogo velikosti 4, na 5 metrske gole, v polju se 
je igralo z štirimi igralci in vratarjem. 

Fantje so se proti reprezentancam, kot so Beograd, Bratislava, Dunaj in ostali, enakovredno 
kosali ter pridobili neprecenljive izkušnje igranja nogometa na mednarodnem nivoju. Še ena 
lepa izkušnja za vse udeležence turnirja. Osvojili so 4 mesto. 

Reprezentanco MNZ Ljubljana letnika 2006 so predstavljali fantje: 

PERGAR LUKA, ŠABANAJ EROL, PAVLIČ TIM, MIDŽAN EDI, RUGELJ ALJOŠA,  

BENEDIČIČ BIZJAK TEI, ČANČAR IVANO, RIMAC LEO, PARTE MATEVŽ,  

LEO JUŠIČ, STRMEC NIK, FEFER BOR, RIZVIĆ ADRIANO 

 

Informacija o inštruktorski službi/regijski centri MNZ 

Predsednik je poročal o napredku v projektu Inštruktorska služba NZS in regijski centri. IO NZS 
je sprejel sklep o ustanovitvi inštruktorske službe NZS s 1.1.2019. MNZ L bo v prvi fazi imela 
dva inštruktorja, v letu 2020, pa bi dobili še tretjega. Po pogovorih z vodjem strokovne službe 
NZS bosta v MNZ L delovala Vanja Starčevič in za dolenjsko regijo Mitja Barborič. Z obema smo 
imeli predhodne razgovore in sta oba zadostila vse strokovne kot tudi osebnostne kriterije. 
Zdaj bo naša prva naloga obveščanje in seznanjanje klubov in trenerske organizacije o nalogah 
inštruktorjev, promocija inštruktorske službe v cilju njune uporabe in skupna priprava 
konkretnega programa strokovnega dela za območje MNZL. Pri tem bo poleg NZS 
organizacijsko, materialno, logistično in tehnično sodeloval predsednik, celotno koordinacijo 



bo prevzel Boštjan Kreft, strokovno bo sodelovala tako strokovna kot mladinska komisija MNZ 
L, na čelu s predsednikom mladinske komisije Matjažem Jakopičem. 

SKLEP: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so potrdili Vanjo Starčeviča in Mitjo Barborič za 
inštruktorja na MNZ Ljubljana. 

 

 


