V sredo 26. 11. se je na 1. ustanovni seji sestal Izvršni odbor Medobčinske nogometne zveze Ljubljana.
Člani IO so po predlogu predsednika sprejeli sklep, da je vrstni red podpredsednikov MNZL naslednji:
1. podpredsednik Kralj Janez, 2. podpredsednik Kreft Rado, 3. podpredsednik Marinčič Darko
Predsednik je predlagal, da se za posamezna področja zadolži podpredsednike in člane izvršnega
odbora, ki bodo skrbeli za aktivnost komisij. Sprejet je bil sklep, da MNZ Ljubljana objavi nov razpis za
Komisije MNZ Ljubljana za obdobje 2014-2018.
Člani so glasovali ZA predlog predsednika Gradin Janeza, da bodo za delovanje in nadzor posamezne
komisije zadolženi naslednji člani organov MNZ Ljubljana:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Komisija za mali nogomet; podpredsednik Kralj Janez
Mladinska komisija; član IO Močnik Dejan
Komisija za objekte in Strokovna komisija; podpredsednik Kreft Rado
Komisija za odlikovanja in priznanja ter Komisija za marketing in PIAR; podpredsednik
Marinčič Darko
Komisija za ženski nogomet; član IO Novak Borut
Komisija za pritožbe; predsednik Gradin Janez
Komisija za registracije; član IO Zavrl Gregor
Komisija za marketing in PIAR; član IO Mravljak Gvido

V pripravi je tudi nov design spletne strani, ki bo omogočala večje zmogljivosti in prostora za objavo
reklam in sponzorjev.
Za člane je bil s strani računovodstva pripravljen grob pregled trenutnega finančnega stanja, ki kaže,
da bo MNZ Ljubljana pozitivno zaključila poslovno leto.
Na seji je bila tudi podana razlaga, zakaj je bila članarina na računih za jesenski del tekmovanja
obračunana za vse aktivne igralce, tudi za letnike 2005 in mlajše. Sredstva pridobljena iz naslova
Grassroots so bila v ta namen porabljena pri obračunih članarine v spomladanskem delu. MNZ
Ljubljana sredstev iz naslova Grassroots dobi premalo, da bi lahko članarine za najmlajše dobesedno
ukinili. Člani IO so si bili enotni, da mora MNZ Ljubljana s aktivnostjo za to ustanovljene Komisije za
marketing in PIAR pridobiti sredstva iz drugih virov (sponzorska sredstva, donatorji, reklame itd.), da
se bo lahko klube v bodoče še bolj finančno razbremenilo.
Člani IO so sprejeli sklep, da je potrebno s strani klubov pridobiti podatek na katerih tekmovanjih, ki
so organizirana v okviru športnega druženja, še sodelujejo. Kajti ti podatki so prav tako pomembni
pri doseganju točk, ki jih NZS v okviru Grassroots programa upošteva pri višini dodeljenih sredstev.
Člani IO so sprejeli tudi sklep, da se spremeni 7.člen Pravilnika o volitvah in razrešitvah voljenih
organov MNZL ter pripravi Poslovnik o delu izvršnega odbora.
Medobčinska nogometna zveza Ljubljana že od leta 2003 s selekcijo U-13 sodeluje na mednarodnem
tradicionalnem nogometnem turnirju v Beogradu. Ko je leta 2011 članska ekipa SLOVENIJE igrala z
reprezentanco SRBIJE, se je vodstvo MNZ Ljubljana dogovorilo, da bi lahko srečanja razširili tudi na
članske amaterske ekipe in bi sodelovanje razširili in gostovali enkrat v Beogradu in nato v Ljubljani.
Srečanja so od leta 2011 tradicionalna. Kolege iz Beograda smo v Ljubljani gostili od 28.- 30.novembra.

