V ČETRTEK 17. 11. 2016 se je Izvršni odbor Medobčinske nogometne zveze Ljubljana sestal
na 15. seji.
Predsednik je podal informacije iz:
12. Seja IO NZS z dne 8. 10. 2016:
Dosedanji predsednik Nogometne zveze Slovenije, Aleksander Čeferin, je na 12. seji IO NZS
podal odstopno izjavo z mesta predsednika NZS. Čeferin je od 14. septembra predsednik
Evropske nogometne zveze (UEFA), do izvolitve novega predsednika pa bo naloge predsednika
NZS v skladu s Statutom NZS opravljal podpredsednik Radenko Mijatović.
Člani IO so sprejeli še sklep o razdelitvi solidarnostnih sredstev UEFA Lige prvakov, ki so
namenjena za razvoj mladinskega klubskega nogometa v skupni višini 511.308 EUR. 80%
skupnega zneska se v skladu z navodili Uefe razdeli med klube, 1.SML/SKL oz. 1. SNL, 20
odstotkov skupnega zneska pa se razdeli med klube 2. SML/SKL. Kot je določeno v razvojnem
programu NZS in UEFA, morajo biti sredstva porabljena namensko za izvajanje mladinskih
programov.
IO NZS je obravnaval in potrdil tudi končno poročilo o izgradnji Nacionalnega nogometnega
centra Brdo, ki je od novembra lani nov dom slovenskega nogometa.
13. Seja IO NZS z dne 7. 11. 2016:
Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na svoji 13. seji obravnaval:
- Sklic skupščine in razpis volitev 2016.
- Razpis za podelitev priznanj NZS za leto 2016.
- Razpis za novoustanovljene klube v letu 2016.
Razpisal je volitve za predsedniško in podpredsedniška mesta v mandatnem obdobju 20162020. Volilna komisija NZS je v skladu s svojimi pristojnostmi na korespondenčni seji potrdila
volilne obrazce ter določila roke in način vlaganja kandidatur.
Volitve bodo izvedene na skupščini NZS, ki bo v četrtek, 15. decembra 2016, ob 17. uri v
Nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju. Razpisna dokumentacija je bila
objavljena na spletni strani NZS.

Skupščina NZS, volitve predsednika in podpredsednikov NZS:
- predstavitev kandidatov in določitev delegatov za volilno skupščino z dne 15. 12.
2016
Na sejo IO sta bila vabljena tudi kandidata za predsednika NZS g. magister Simič Ivan in g.
magister Mijatović Radenko ter kandidat za podpredsednika NZS Zavrl Franci.
In sicer po naslednjem vrsten redu:
- ob 18,30 g. magister Simič Ivan

- ob 19,00 g. magister Mijatović Radenko
- ob 19,30 g. Zavrl Franci
Predsednik je vsakega posebej povabil med prisotne člane izvršnega odbora, ga pozdravil in
ga prosil, da predstavi svoj program.
Po predstavitvah so člani izvršnega odbora vsakemu kandidatu postavljali različna vprašanja,
na katera so odgovarjali. Prav tako sta bila na predstavitvi kandidatov prisotna tudi predsednik
NK Brinje Grosuplje Čaleta Denis in predsednik ND Ilirija 1911 Dermastija Marjan.
MNZ Ljubljana je na dan seje IO prejela informacijo, da bo kandidaturo za podpredsednika NZS
vložil tudi g. Brezovar Gabrijel. Uradni kandidat za predsednika NZS pa je tudi g. Nemec Matjaž,
zato so člani IO potrdili sklep Odbora za nujne zadeve, da se predstavitev programa omogoči
tudi njima. In sicer bo v ta namen sklicana 16. seja IO MNZ Ljubljana.
Razpis za podelitev priznanj NZS za leto 2016
Članice lahko na podlagi določil Pravilnika o priznanjih NZS predložijo predloge s pisnimi
utemeljitvami za podelitev naslednjih priznanj:
- Častni član NZS (4. člen);
- Plaketa NZS (7. člen);
- Medalja (8. člen).
Medobčinske nogometne zveze so dolžne predlagati nogometne klube s svojega področja za
naslednji priznanji:
- plaketa NZS z vencem za 75 let delovanja;
- plaketa NZS za 50 let delovanja.
Dopis oziroma razpis je bil posredovan predsedniku Komisije za priznanja in odlikovanja MNZ
Ljubljana, ki bo pravočasno pripravil dopis za klube in jih pozval, da pošljejo svoje predloge.

Razpis za podelitev priznanj MNZ za leto 2016
Komisija za odlikovanja in priznanja MNZ Ljubljana bo pisarna obvestila, da pripravi razpis za
kluba, da posredujejo predloge kandidatov za priznanja in odlikovanja MNZL in sicer za leto
2016.

Razpis za novoustanovljene klube v letu 2016
Na razpis se lahko prijavi klub, ki je bil na novoustanovljen v obdobju 01.01. – 31.12.2016 in
doslej še ni prejel pomoči iz tega naslova ter izpolnjuje naslednje pogoje:
- je registriran član MNZ in vpisan v register klubov NZS;
- ima najmanj dve ekipi v različnih starostnih kategorijah;

- vsaj z eno mlajšo ekipo tekmuje v uradnih ligaških tekmovanjih pod okriljem NZS.
Novoustanovljeni klubi bodo sofinancirani v skupni višini 1.000,00 EUR na novoustanovljeni
klub, od tega 500,00 EUR v obliki športne opreme.
Razpis je bil posredovan vsem klubom MNZ Ljubljana.
Član IO MNZ Ljubljana je povedal, da NZS objavlja razpise za leto 2016 po informacijah, ki jih
ima, pa niso še rešeni določeni primeri iz 2015.
Predsednik je zagotovil, da bo MNZ Ljubljana poslala dopis na NZS in zahtevala pojasnilo.

Mednarodni seminar Brno 2016 ( informacija)
Na povabilo češke nogometne zveze se je predsednik MNZ Ljubljana Gradin Janez udeležil
mednarodne nogometne delavnice na Češkem. Potekala je od 25. do 27. oktobra v Brnu. Na
delavnici je sodelovalo 7. mednarodnih nogometnih zvez, ki smo predstavili organizacijsko
strukturo in delovanje zvez. Presenečeni so bili nad našo celovito organizacijsko strukturo.

