
v SREDO, 13. 3. 2019, ob 18,00 uri, je v prostorih podjetja Domovanje, Pod hribom 55, v 
Ljubljani potekala 19. seja izvršnega odbora MNZL. 

Predstavitev in seznanitev poročila Nadzornega odbora za leto 2018 

Predsednik Nadzornega odbora Dobrun Žiga je prisotnim članom izvršnega odbora predstavil 
poročilo za leto 2018, ki je obvezno gradivo skupščine. 

Seznanitev z Razkritjem 2018 

Predsednik je prisotnim članom predstavil pojasnila k računovodskem izkazu za 2018 oziroma 
Razkritja, ki so obvezna priloga društva oziroma zveze pri oddaji na Ajpes. 

Poročilo s sej Strokovne in Mladinske komisije MNZL 

Poročili so člani prejeli že v gradivu, ustno poročilo pa je na seji še podal predsednik strokovne 
komisije Zalar Sebastian. 

Informacija o inštruktorski službi/regijski centri MNZ, materialni pogoji za delovanje 
inštruktorjev 

Predsednik je v strnjenih besedah povzel bistvene spremembe o projektu in preoblikovanja 
dosedanjih regijskih centrov v inštruktorsko službo. Projekt je zasnovan odlično in omogoča 
mnogo večji obseg razvoja in napredka na širšem področju, kot do sedaj (trenerji, igralci, 
izobraževanje, itn.). Področje MNZ Ljubljana sta prevzela inštruktorja MNZ / NZS Vanja 
Starčevič in Mitja Barborič in oba koordinatorja MNZ Ljubljana (Boštjan Kreft in Žiga Starič). 
Administrativno pomoč še vedno dobijo v pisarni MNZ Ljubljana. 

Informacija z licenčnega seminarja ZNTS 

Na povabilo ZNTS se je predsednik MNZ Ljubljana udeležil licenčnega seminarja trenerjev 
ljubljanskega območja. Tam je lahko navzoče trenerje nagovoril in predstavil  aktualne zadeve 
in projekte, ki jih izvaja MNZ Ljubljana. 

Določitev datuma 52. redne Skupščine MNZ Ljubljana 

Člani IO MNZ Ljubljana so sprejeli sklep, da bo Skupščina MNZ Ljubljana v ČETRTEK 18. 4. 2019, 
ob 17,30 uri. 

Vloga kluba DNK Trbovlje v članstvo MNZL 

Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so sprejeli sklep, da je vloga DNK Trbovlje,  glede na 
zahteve Statuta MNZL, popolna, zato se prošnja DNK Trbovlje za članstvo v MNZ Ljubljana 
uvrsti na dnevni red 52. redne skupščine MNZL. 

Nato je sledila razprava o tem, da ima MNZL ta trenutek kar nekaj članov, ki že nekaj let nimajo 
v tekmovanju MNZL ali NZS nobene ekipe, imajo pa enako možnost glasovanja kot ostali klubi. 
To predstavlja predvsem problem sklepčnosti na skupščinah oziroma potrebne večine pri 



spremembah statuta. Predsednik je predlagal, da se v namen iskanja rešitev sestavi komisija, 
ki bo pripravila analizo stanja aktivnosti članov in potrebne rešitve. 

Predlog in potrditev sestave komisije: Klinc Marko, Grega Rozina, Petrič Metod in Kranjec 
Sandi 

Informacija o delovnem sestanku komisije za tisk zbornika ob 100 obletnici obstoja MNZL 

Predsednik Komisije za tisk zbornika ob 100 obletnici obstoja MNZL Lobe Leon je pripravil 
zapisnik o delovnem sestanku z dne 21. 2., ki so ga člani izvršnega odbora prejeli v gradivu. 

Informacija o aktivnostih za formiranje 3. lige Zahod 

Glede na pobudo, ki je bila dana na decembrski seji IO MNZ Ljubljana sta se sestala vodji 
tekmovanja MNZ Ljubljana in MNZ Gorenjska Kranj. Oblikovala sta pobudo za sestanek NZS s 
klubi 3. SNL Center, ki je bil 12. 2. 2019 tudi izveden. Na sestanku so bili prisotni vsi klubi ter 
predsednika obeh MNZ-jev in vodji tekmovanja. S strani NZS je podan poziv naj se posreduje 
predlog o oblikovanju 3. SNL Zahod v sezoni 2019/20. Pobudo sta vodji tekmovanja pripravila 
ter po pisni privolitvi vseh klubov 3. SNL Center le to tudi posredovala 16. 2. 2019 na NZS in je 
sestavni del tega zapisnika. Odgovora do sedaj s strani NZS še nismo prejeli 

Prijateljska tekma amaterskih reprezentanc MNZ Ljubljana z reprezentanco FS Beograd dne 
20. 3. 2019, v Beogradu 

Amaterska članska reprezentanca gre v 26. marca v Beograd, kjer bo igrala prijateljsko tekmo 
z reprezentanco FS Beograd. Strošek odhoda je samo avtobusni prevoz, saj za ostalo poskrbi 
gostitelj. Poleg igralcev in strokovnega vodstva, se lahko delegaciji pridruži še 5 predstavnikov 
MNZL. Predsednik je oblikoval predlog: Koren Rafael, Klinc Marko, Mravljak Gvido in Bečejac 
Radoslav. 

 


