SREDO, 14. 2. 2018 se je Izvršni odbor Medobčinske nogometne zveze Ljubljana sestal na 11.
seji v prostorih predavalnice podjetja Domovanje, Pod hribom 55, 1000 Ljubljana.

IMENOVANJE PREDSEDNIKA IN ČLANOV KOMISIJE ZA STROKOVNE ZADEVE IN MLADINSKE
KOMISIJE MNZL
Predsednik je članom predstavil predloge, ki so jih pripravili skupaj s podpredsedniki MNZ
Ljubljana:
Strokovna komisija MNZ Ljubljana, zadolžen za delovanje podpredsednik Stane Oražem
- Sebastian Zalar, predsednik (ŠD Sent)
- Matjaž Jakopič, član (MNZ Ljubljana)
- Jože Zidar, član (ŠD Extrem)
- Marko Klinc, član (ŽNK Krka)
- Zoran Tesko, član (ZNTL)
- Dejan Dončič, član (NK Domžale)
Komisija za mladinski nogomet zadolžen za delovanje podpredsednik Stane Oražem
- Dejan Dončič, predsednik (NK Domžale)
- Gašperšič Robi član (NK Ivančna Gorica)
- Sebastian Zalar, član (ŠD Sent)
- Gregor Urh, član (NK Komenda)
- Vladica Cvetković, član (NK Hermes Ljubljana)
- Aleš Potokar, član (NK Ivančna Gorica)
- Boštjan Kreft (MNZ Ljubljana)
Člane izvršnega odbora MNZ Ljubljana je seznanil tudi o pisnem odstopu članice Komisije za
registracije MNZL Istenič Dragice, ki je kasneje pojasnila, da se ji ne zdi smiselno, da je na
spletni strani MNZL Registracijske komisije še vedno navedena, saj dela Registracijskega
referenta ne opravlja več že od 15. 7. 2017. Zato želi, da se jo s spletne strani tudi odstrani.
Predsednik je članom povedal, da trenutno delo v registracijski komisiji opravlja Kranjec Sandi,
ki ima to opredeljeno tudi v pogodbi o delu.
Člani IO MNZ Ljubljana so sprejeli sklep, da je Kranjec Sandi nov član Registracijske komisije
MNZ Ljubljana.

SEZNANITEV S PREDLOGOM NK BRAVO O SODELOVANJU NA TURNIRJU U12 LJUBLJANA
OPEN
MNZ Ljubljana je od NK Bravo prejel vabilo, da bi ekipa reprezentance MNZ Ljubljana
sodelovala na letošnjem turnirju Ljubljana Open 2018, ki bo potekal 9. junija 2018 na igrišču v
Stožicah. V vabilu predlagajo, da ekipo reprezentance MNZL sestavljajo samo klubi, ki delujejo
v Mestni Občini Ljubljana.

Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so sprejeli sklep, da se ekipa reprezentance MNZL
udeleži turnirja Ljubljana Open 2018. Izbor igralcev za ekipo reprezentance MNZ Ljubljana bo
naredil selektor iz vseh klubov MNZ Ljubljana in ne samo iz klubov, ki delujejo v Mestni Občini
Ljubljana.
Seznanitev z aktualnim stanjem ženskega nogometa (Milan Petrovič, predsednik Komisije za
ženski nogomet NZS)
Predsednik je med prisotnimi pozdravil tudi predsednika Komisije za ženski nogomet NZS
Petrovič Milana in ga prosil, da člane IO seznanil z aktualnim stanjem ženskega nogometa v
Sloveniji.
REGIJSKI CENTRI - problemski vidik (Matjaž Jakopič in Boštjan Kreft)
Seje sta se na povabilo predsednika udeležila podpredsednik ZNTS Jakopič Matjaž in vodja
Grassroots programa MNZ Ljubljana Kreft Boštjan z namenom, da predstavita trenutno analizo
stanja Regijskih centrov in predloge za spremembo. Jakopič Matjaž je za člane pripravil tudi
pisno gradivo, ki so ga prejeli že v gradivu na sejo.
Vodja Grassroots v MNZ Ljubljana Kreft Boštjan je najprej predstavil problem neodzivnosti
klubov pri aktivnostih, ki jih mora MNZ Ljubljana izvajati v okviru RC in izrazil razumevanje.
NZS je na MNZ preložila organizacijske naloge, kar se pridobivanja igrišč tiče. Namreč klubi
imajo svoje infrastrukturne kapacitete zelo zasedene, zato niso zainteresirani še za brezplačno
nudenje igrišč za RC. Zahvalil se je predstavniku NK Ivančna gorica Koren Rafaelu, ki je vedno
pripravljen pomagati z igrišči.
Jakopič Matjaž je predlagal, da si člani pozorno preberejo analizo stanja RC in predloge, ki jih
je pripravil v posredovanem dokumentu. Vse predloge bodo pozorno proučili ali se jih lahko
vključi ali ne, v pripravljen osnutek programa.
Člani IO MNZ Ljubljana so sprejeli seznanitev in podporo predlogom spremembi RC. Predlogi
se predajo v presojo Strokovni komisiji MNZ Ljubljana.

