V SREDO 6. 4. 2016 se je Izvršni odbor Medobčinske nogometne zveze Ljubljana sestal na
10. seji.
Predsednik je podal informacije iz 8. seje IO NZS z dne 7. 3. 2016:
Člani izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije so se zbrali na svoji 8. seji, kjer so
obravnavali deset točk dnevnega reda. Sprejeli so letno poročilo o delu v letu 2015 ter program
dela in finančni načrt za leto 2016. Sklicana je bila tudi redna letna skupščina NZS, ki bo 21.
aprila.
V začetku seje so člani IO obravnavali in sprejeli koledar reprezentančnih aktivnosti za 2016.
Slednji je v največji možni meri usklajen s koledarjem tekmovanj NZS in mednarodnimi FIFA
termini. Poleg A in U21 reprezentance, ki vse tekme igrata v mednarodnih FIFA terminih, čaka
veliko tekem tudi U17 in U19 reprezentanci, ki se bosta že kmalu v marcu borili za nastop na
svojih evropskih prvenstvih.
V nadaljevanju je bilo govora o preregistraciji nogometnih igrišč z ureditvijo enotne in ažurne
baze podatkov o nogometnih igriščih v Sloveniji, ki bo omogočala ustrezno spremljanje razvoja
nogometne infrastrukture. Preregistracija se bo izvedla med 1. 4. 2016 in 31. 12. 2016.
Generalni sekretar NZS, Aleš Zavrl, je članom izvršnega odbora predstavil poročilo o delu za
2015 ter program dela in finančni načrt 2016, vsa poročila pa bodo predstavljena tudi na redni
letni Skupščini, ki bo 21. aprila.
Sicer so člani IO potrdili še predloge komisije za priznanja in tako določili prejemnike priznanj
na skupščini.
Člani komisije NZS so obravnavali vse 4 predloge Komisije za priznanja MNZL za priznanja NZS.
Predlagani bodo prejeli naslednjo vrsto priznanj:
NK Brinje Grosuplje predlaga Občino Grosuplje za Medaljo NZS.
NK Bela Krajina predlaga g. Aleksandra Miroslavljeviča za Plaketo NZS
NK Roltek Dob predlaga g. Janeza Grandovca za Plaketo NZS
NK Roltek Dob predlaga g. Saša Kavčiča za Plaketo NZS
Določeno je bilo 5 delegatov za Skupščino NZS, ki bo 21. 4. 2016 ob 17. uri v Nacionalnem
nogometnem centru na Brdu pri Kranju.
MNZ Ljubljana ima 5 delegatov.
Predlog predsednika: Kreft Rado, Kralj Janez, Močnik Dejan, Lazicani Bajram in Novak Borut
Rezervi: Mitić Radivoje, Zavrl Gregor
Člani so obravnavali poročila predsednika, komisij MNZ Ljubljana ter poročil DNS Ljubljana
in DNT Ljubljana o porabljenih sredstvih dotacije za leto 2015:
- poročilo predsednika o delu IO MNZL za leto 2015,
- realizacije plana dela MNZL za leto 2015 in obravnava plana dela MNZL za leto 2016,
- pregled realizacije sklepov organov MNZL v letu 2015,

- Poročilo Mladinske komisije,
- Poročilo Komisije za ženski nogomet,
- Poročilo Komisije za mali nogomet,
- Poročilo Komisije za odlikovanja in priznanja,
- poročilo Disciplinskega sodnika,
- poročilo vodje Grassroots programa,
- poročilo DNS Ljubljana o porabi sredstev; poziv k dopolnitvi z vsebinsko razlago
- poročilo DNTOZ Ljubljana o porabi sredstev, poziv k dopolnitvi z vsebinsko razlago
- Finančno poročilo za leto 2015 in finančni plan za leto 2016,
- Poročilo Nadzornega odbora.

Sklic 47. redne letne skupščine MNZ Ljubljana
Sprejet dnevni red:
Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.

Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Podelitev odlikovanj in priznanj MNZL.
Poročilo verifikacijske komisije.
Potrditev zapisnika 45. redne skupščine MNZL z dne 8. 4. 2015 in potrditev zapisnika
46. izredne skupščine MNZL z dne 15. 10. 2015.
5. Poročilo predsednika o delu izvršnega odbora MNZL v letu 2015 ter obravnava
realizacije plana dela MNZL v letu 2015 in obravnava plana dela MNZL za leto 2016.
6. Poročilo Nadzornega odbora.
7. Finančno poročilo za 2015 in finančni plan 2016.
8. Obravnava poročil posameznih komisij ter DNS Ljubljana in DNTOZ Ljubljana o
porabljenih sredstvih dotacije MNZ Ljubljana za leto 2015:
- Poročilo Mladinske komisije MNZL,
- Poročilo Komisije za ženski nogomet MNZL,
- Poročilo Komisije za mali nogomet,
- Poročilo DNS Ljubljana o porabljenih sredstvih dotacije,
- Poročilo DNTOZ Ljubljana o porabljenih sredstvih dotacije.
9. Sprejem novih društev v članstvo MNZL.
10. Izredne omilitve kazni.
11. Nagovori gostov skupščine.
12. Pobude in predlogi.
Obravnavan je bil zapisnik 2. seje Komisije za priznanja in odlikovanja MNZL.
Prejemniki priznanj na 47. redni skupščini MNZL: Darko Marinčič, NK Brinje Grosuplje (Častni
član MNZL), Darko Klarič, NK Bravo (Plaketa MNZL), Janez Kovačič, NK Brinje Grosuplje
(Medalja MNZL), Mitja Šporar, NK Brinje Grosuplje (Medalja MNZL), NK Bela Krajina (srebrna
plaketa MNZL – za 90 let delovanja), ŠD Dobrova (bronasta plaketa MNZL – za 40 let
delovanja), ŠD Dob (bronasta plaketa MNZL – za 40 let delovanja), NK Bravo (bronasta plaketa
MNZL – za 10 let delovanja) – ŽE PODELJENA.

