
TOREK, 19. 9. 2017 se je Izvršni odbor Medobčinske nogometne zveze Ljubljana sestal na 8. 
seji, ki je bila v prostorih Domovanja, Pod hribom 55, 1000 Ljubljana.   

Vodja tekmovanja je članom izvršnega odbora podal naslednje poročilo: 

V letošnjo TL se je v vse kategorije prijavilo preko 400 ekip, kar predstavlja cca 10 % povečanje 
glede na lansko leto. Letos smo praktično prvi delovni dan po končanem roku za prijave 
klubom v pregled poslali spisek prijavljenih ekip. Bilo je ne malo napačnih prijav. Vsi postopki 
prijav so se vršili v Registi. Ko se je bližal začetek prvenstva, so spet začele deževati odpovedi 
ekip. V novem sistemu je popravljanje celoletnih razporedov zelo oteženo. Kljub vsem 
težavam se je prvenstvo začelo po sprejetem koledarju. 
 
Žal nam vreme v tej jeseni vsaj do sedaj ni naklonjeno. Minula dva kroga sta bila deževna. Bilo 
je veliko odpovedi tekem zaradi poplavljenih igrišč. Kako in kdaj jih bomo nadomestili, je v tem 
trenutku nemogoče napovedati. Vse je odvisno od vremena. 
 
V pokalnem tekmovanju je tudi nekaj tekem preloženih. Predvsem je bila odločitev NZS, da 1. 
krog SML/SKL preloži na naš termin pred kroga Mladinskega pokala, kar pa je pomenilo velike 
probleme za MNZ. Danes bi moral biti odigran pred krog pokala mlajših dečkov, pa bo tudi 
večina tekem preloženih.  
 
Tekme 3. SNL Center so do minulega vikenda nemoteno potekale. Sedaj pa so že tri tekme 
preložene, ki bodo odigrane v naslednjem tednu. 
 
Žal program Regista še vedno ni prirejen za turnirski sistem igranja. To predstavlja kar velik 
problem, saj v osnovi program zahteva registracijo igralca za vpis, prav tako je kontroliran 
zdravniški pregled. Na drugi strani zaradi tega na spletni strani ne moremo za najmlajše 
objaviti nič razen delegiranja turnirjev. Na to temo sta s predsednikom v prejšnjem tednu 
opravila sestanek na NZS. 
 
V skladu z zadnjim  odstavkom dopolnjenih Odločb NZS k pravilom nogometne igre – Pravilo 
7 – Trajanje igre (glej str. 3) je Izvršni odbor MNZ Ljubljana sprejel naslednji sklep: 
 
»Če je bila prvenstvena ali pokalna tekma v organizaciji MNZ Ljubljana v kateri koli starostni 
kategoriji prekinjena iz objektivnih razlogov, bo odigran preostali igralni čas v terminu, ki ga 
določi tekmovalni organ, če je do prekinitve tekme prišlo pred potekom dveh tretjin 
igralnega časa, v nasprotnem primeru pa obvelja dosežen rezultat ob prekinitvi kot končni 
rezultat.« 
 
Omenjeni sklep se uporablja za vse primere, ko za prekinitev tekme ni kriva nobena ekipa ali 
ko sta za prekinitev krivi v enaki meri obe ekipi. 
 
Predsednik je podal poročilo z 8. seje NZS: 
 
V sezoni 2019/2020 bo spremenjen način tekmovanja v 3. SNL, so na 8. seji IO NZS odločili 
člani izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije, saj bodo klubi za napredovanje v drugo 
ligaški rang tekmovali le še v dveh ligah. 
 



V sezoni 2018/19 bo 3. SNL še razdeljena na štiri lige, v katerih bo sodelovalo 38 ekip, kasneje 
pa se bo tekmovanje preoblikovalo v dve ligi, v vsaki pa bo nastopalo 14 ekip. Tako je na svoji 
osmi seji odločil izvršni odbor NZS, potem ko je sprejel sklep, ki ga je po podrobni analizi 
trenutnega sistema in na pobudo nekaterih klubov pripravila strokovna služba NZS. 
 
Sicer so se člani IO NZS na 8. seji seznanili še s poročilom o finančnem poslovanju NZS v prvi 
polovici leta 2017, ter sodnih postopkih v zadevi FC Koper. Ob sklepu o 3. SNL so sprejeli še 
sklep o razdelitvi področij dela podpredsednikov NZS. Štirje podpredsedniki bodo tako 
zadolženi za področja financ in računovodstva, profesionalnega nogometa, tekmovanj v 
slovenskih ligah ter mladinskega nogometa, infrastrukture in sodelovanja s člani NZS. 
 
SPREJEM PRAVILNIKA O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV IN VARSTVU ZAUPNIH 
PODATKOV 
 
Člani IO MNZ Ljubljana so sprejeli Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov in varstvu zaupnih 
podatkov MNZ Ljubljana. 
 
SPREJEM SKLEPA ZA OPROSTITEV PLAČILA KOTIZACIJE ČLANSKE RLL IN 5. LIGE MNZ 
 
Člani IO MNZ Ljubljana so sprejeli sklep oprostitve plačila kotizacije članske RLL in lige MNZ ter 
članarine za tiste aktivne igralce/igralke, ki nastopajo v turnirskih tekmovanjih U8 in U9, v 
jesenskem delu TL 2017/2018. 
 
SPREJEM ŽENSKEGA NOGOMETNEGA KLUBA TRBOVLJE V ČLANSTVO MNZL 
 
Člani IO MNZ Ljubljana so sprejeli sklep, da je vloga ŽNK Trbovlje za članstvo v MNZ Ljubljana 
popolna, ter da se uvrsti na dnevni red 50. skupščine MNZ Ljubljana. 
 
RAZDELITEV PODROČJI  MED PODPREDSEDNIKI MNZL IN PREDLOG IMENOVANJA NOSILCEV 
KOMISIJ MNZL 
 
Člani so glasovali za predlog predsednika, da bodo za delovanje in nadzor posamezne komisije 
zadolženi naslednji člani organov MNZ Ljubljana: 
1. Komisija za mali nogomet; podpredsednik Novak Borut 
2. Mladinska komisija; podpredsednik Oražem Stanislav 
3. Strokovna komisija; podpredsednik Oražem Stanislav 
4. Komisija za odlikovanja in priznanja, Komisija za objekte ter Komisija za marketing in 
PIAR; podpredsednik Koren Rafael 
5. Komisija za pritožbe; predsednik Mravljak Gvido 
6. Komisija za registracije; predsednik Mravljak Gvido 
7. Komisija za ženski nogomet; podpredsednik Novak Borut 
 
SPREJEM PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI DELA IN SISTEMATIZACIJI DELOVNIH MEST MNZ 
LJUBLJANA 
 
Člani IO MNZ Ljubljana so sprejeli Pravilnik o organizaciji dela in sistematizaciji delovnih mest 
MNZ Ljubljana. 
 



AKTUALNE ZADEVE MNZ LJUBLJANA IN NAČIN DELA V NAPREJ 

- Sestanek na Brdu (predsednik in vodja tekmovanja MNZL) 
Na sestanku so bile predstavljene težave klubov, ki jih imajo v povezavi z oddajanjem 
obračunskih listov sodnikov za odsojene tekme. 
 
Predlagana rešitev s strani MNZ Ljubljana je bila, da bi program Regista omogočal 
klubom izpise odsojenih tekem in s tem korekten pregled na tem kdo je v klubih sploh 
sodil tekme in koliko je potrebno plačati za sodniške stroške. 
 
Dogovorjene je bilo, da se bo program Regista dopolnil in bo po določen obdobju za 
plačila sodnikov omogočal izpis, vendar bo le tega potrebno narediti na samem MNZ-
ju, ki ga bo potem posredoval vsakemu klubu. 
 
Ko bo zadeva zaživela sodnikom ne bo potrebno več oddajati obračunskih listov kar bo 
zaradi napačnih, nečitljivih obračunov rešilo prenekatero težavo pri izplačilu. NZS nam 
je tudi svetovala, da se plačila tekem preko študentskega servisa ukinejo. 
 
Na sestanku je bilo tudi dogovorjeno, da se Regista končno priredi tudi za pisanje 
zapisnikov za turnirski sistem. Za vsako tekmo na turnirju bo potrebno narediti zapisnik 
vendar bo poenostavljen vnos udeležencev turnirja. Na ta način bomo lahko tudi za 
najmlajše začeli objavljati zapisnike na spletni strani. Po drugi strani bo MNZ spet 
pridobil pregled in kontrolo ali so igralci na turnirjih registrirani in zdravniško 
pregledani. 
 

- Dopis (ukinitev določenih osebnih podatkov v zapisniku o tekmi) 
MNZ Ljubljana je s strani občana prejela dopis v katerem izvršnemu odboru predlaga 
sprejem naslednjih sprememb v zapisnikih tekem: ukinitev objavljanja rojstnih 
datumov v zapisnikih tekem v vseh selekcijah, popravki se naj naredijo tudi v starih 
trajno objavljenih zapisnikih, javna objava naj se omeji na tekočo in največ še na 
predhodno sezono, polna imena igralcev naj se nadomestijo ali z začetnicami imen ali 
pa se imena v celoti izpustijo.  
 
Člani izvršnega odbora so ga opozorili, da vsak igralec pri registraciji podpiše Soglasje 
o registraciji igralca s čimer dovoljuje zbiranje in obdelovanje podatkov za potrebe 
delovanja NZS. Podatki so namenjeni registraciji in identifikaciji igralcev v okviru 
tekmovanj pod okriljem NZS oziroma MNZ.  
 
Predsednik se je zavezal, da bo zadevo dobro preučil, se ustrezno posvetoval ter 
pripravil uradni odgovor. 

 

 


