V sredo 14. 1. se je Izvršni odbor Medobčinske nogometne zveze Ljubljana sestal na 2. seji.
Dnevni red se je na pobudo člana IO Marinko Aleša razširili z 11. točko Uvedba sodnikov pri selekciji

U13.
2./Predsednik je članom podal informacije iz 26. seje IO NZS, ki je bila 4. 12. 2014 in nato še informacije
iz strateške konference NZS/FIFA:
Člani IO so na svoji 26. seji sklicali volilno Skupščino NZS, ki bo 18. februarja, na njej pa bodo delegati
izvolili predsednika NZS za mandatno obdobje 2015 - 2019. Ob predsedniških bodo potekale tudi
volitve za mesta štirih podpredsednikov za enako obdobje, kakor tudi za predsednika Arbitražnega
sveta do konca mandatnega obdobja 2013 - 2017.
Sicer pa so člani izvršnega odbora na seji sprejeli še sklep o novi sestavi izvršnega odbora, ko se je po
položaju kot novi predsednik MNZ Ljubljana pridružil Janez Gradin, potrdili razpis za novoustanovljene
klube ter razpis za podelitev priznanj za leto 2014 in izbrali revizorsko družbo za revizijo poslovanja NZS
v poslovnem letu 2014 in 2015.
Strateška konferenca za obdobje 2015-2019, vodili so jo trije predstavniki FIFA. Ugotovitve FIFA: NZS
bo morala izdelati svojo strategijo glede razvoja nogometa v Sloveniji. Za izdelavo pa je potrebno
strateško - usmerjeno delovanje, razvijanje strategije, in analiza obstoječega stanje. Slovenija dosega
dobre rezultate. Vsaka strategija pa uspe le z zadostnimi financami, dobro infrastrukturo in kadri.
Slabosti na slovenskem nivoju; nizek obisk tekem - ni zanimanja, ker na klubskem nivoju ni take
kvalitete kot na reprezentančnem. Obnoviti je potrebno programe mladinskega nogometa, več
poudarka na ženski nogomet. Prav tako je potrebno omogočiti lažje prestopanje igralcev. V Sloveniji je
nizko zanimanje sponzorjev, potrebno je urediti odnose z vladnimi institucijami.
NZS je kredibilna in močna organizacija. Sodnikom se maksimalno zaupa, ni podkupovanja, nameščanja
rezultatov. Veliko vlogo odigrajo tudi medobčinske nogometne zveze.
Predstavljen jim je bil tudi Švicarski model vzgoje in treniranja mladih nogometašev.
3./Člani IO MNZL so potrdili naslednje predsednike in člane Komisij MNZ Ljubljana za obdobje
2014-2018:
I. Komisija za mladinski nogomet - zadolžen za delovanje komisije Močnik Dejan
1. Močnik Dejan - predsednik (NK Bravo)
2. Kreft Boštjan (ŠD Dobrova)
3. Colarič Emil (NK Dol)
4. Potokar Aleš (NŠ NK Ivančna Gorica)
5. Židan Gregor (ŠD NK Olimpija)
6. Zalar Sebastian (NK Vrhnika)
II. Komisija za mali nogomet - zadolžen za delovanje komisije Kralj Janez
1. Zidar Jože - predsednik (ŠD Extrem)
2. Pintarič Mitja (ŠD NK Velike Lašče)
3. Novak Dejan (FK Dobrepolje)
III. Komisija za ženski nogomet - zadolžen za delovanje komisije Novak Borut
1. Klinc Marko - predsednik (ŽNK Krka)

2. Ivanušec Vjekoslav (NK Vrhnika)
3. Fekonja David (NK Krim)
IV. Komisija za registracije - zadolžen za delovanje komisije Zavrl Gregor
1. Zavrl Gregor - predsednik (NK Litija)
2. Istenič Dragica (IO MNZ Ljubljana)
3. Bratun Mitja (NK Jevnica)
V. Komisija za odlikovanja in priznanja - zadolžen za delovanje komisije Marinčič Darko
1. Lobe Leon - predsednik (NK Trebnje)
2. Švarc Branko (NK Dol)
3. Lozinšek Valentin (NK Komenda)
VI. Komisija za pritožbe - zadolžen za delovanje komisije Gradin Janez
1. Klarič Jernej - predsednik (NK Bravo)
2. Cerar Marjan (NK Dob)
3. Ivanovič Bojan (ND Ilirija)
4. Kreft Rado (ŠD Dobrova)
VII. Komisija za igrišča - zadolžen za delovanje komisije Kreft Rado
1. Kranjec Sandi - predsednik (IO MNZ Ljubljana)
2. Avdagič Meho (DNSL)
3. Petrović Novica (DNSL)
4. Majcen Boštjan (NK Kočevje)
5. Završan Tone (NK Radomlje)
6. Kreft Rado (ŠD Dobrova)
VIII. Strokovna komisija - zadolžen za delovanje komisije Kreft Rado
1. Mitić Radivoje - predsednik (NK Komenda)
2. Sivko Franc (NK Bravo)
3. Sajovic Jure (NK Kresnice)
4. Razdrh Andrej (IO MNZ Ljubljana)
IX. Začasna komisija za marketing in PIAR - zadolžen za delovanje komisije Marinčič Darko
1. Marinčič Darko - predsednik (NK Brinje)
2. Mravljak Gvido (NK Vrhnika)
Člani IO MNZ Ljubljana so potrdili predlog predsednika, da se dosedanjega vodjo Grassroots
programa v MNZ Ljubljana, Kreft Boštjana, potrdi za obdobje 2014-2018.
4./Sprejeta je bila sprememba 7. člena Pravilnika o volitvah in razrešitvah voljenih organov MNZL, ki
po novem glasi:
Če član IO odstopi, poda predsedniku IO svoj pisni odstop z obrazložitvijo. Odstop mora potrditi IO s
sklepom. Na izpraznjeno mesto IO se imenuje kandidata, ki je na volilni skupščini dobil naslednji največ
glasov in ni bil uvrščen v IO in druge voljene organe MNZ. Če je število dveh ali več kandidatov enako,
se izvede žreb. Za člana NO in člana AS se uporablja enaka dikcija kot za člane IO. Novoimenovani član
za imenovanje poda soglasje.
IO lahko tudi odloči, da ne predlaga novega člana v potrditev skupščini, vendar mora, če je število članov
IO iz kakršnega koli razloga pade pod 8 v najkrajšem času sklicati izredno skupščino, ki bo izvolila
manjkajoče člane.

Pravilnik je objavljen na spletni povezavi http://www.mnzljubljana-zveza.si/index.cfm?akc=volitve
Pod rubriko Aktivnosti organov MNZL si lahko preberete Poslovnik izvršnega odbora MNZL, ki so ga
člani tudi sprejeli na tej seji. Link http://www.mnzljubljana-zveza.si/index.cfm?akc=aktivnosti

5./Glede ureditve regularnosti tekmovanja jesenskega dela v MNZL sta bila sprejeta naslednja
sklepa:
1- Rezultati 2. mladinske lige, mlajših dečkov U-13 in U- 12, 2. in 3. lige starejših dečkov se
priznajo in upoštevajo na lestvicah.
2- Rezultati 4. Regionalne ljubljanske lige, 5. MNZ lige, 1. mladinske in kadetske lige, 1. lige
starejših dečki se ne upoštevajo in se iz lestvice črtajo.
Za ugotavljanje končne razvrstitve na lestvici v ligah, kjer niso priznane vse tekme, se bo uporabljal TP
NZS (50. člen). Kriteriji, ki se upoštevajo pri ugotavljanju končnih razvrstitev po vrstnem redu so:
1.
2.
3.
4.

Število doseženih točk.
Razlika med danimi in prejetimi zadetki na vseh tekmah.
Število danih zadetkov na vseh tekmah.
Žreb

6./Predsedniku Nogometne zveze Slovenije Aleksandru Čeferinu se izteka prvi mandat na čelu
Nogometne zveze Slovenije. Delegati volilne Skupščine NZS bodo tako 18. februarja odločali o
predsedniku in podpredsednikih NZS v obdobju 2015 – 2019.
Izvršni odbor NZS je na svoji 26. seji v začetku decembra razpisal volitve za predsedniško in
podpredsedniška mesta v mandatnem obdobju 2015 – 2019, kakor tudi za predsednika Arbitražnega
sveta do konca mandatnega obdobja 2013 – 2017.
Na podlagi 27. člena /y/ Statuta MNZL bo izvršni odbor MNZL predlagal naslednje kandidate za
predsednika NZS in člane NZS:

1. Za predsednika NZS Čeferin Aleksandra,
2. Za podpredsednika NZS Zavrl Francija,
3. Za predsednika Arbitražnega sveta Mravljak Gvida.
7./MNZ Ljubljana bodo na volitvah NZS, dne 18. 2. 2015, zastopali naslednji delegati: Kralj Janez,
Kreft Rado, Zavrl Gregor, Železnjak Dušan, Lovše Samantha Tina. Rezervi sta: Cerar Marjan in Novak
Borut.

8./Vodja tekmovanja MNZ Ljubljana je v tekmovalni koledar 14/15 za pomlad vnesel nekaj sprememb.
Koledar je objavljen na povezavi spletne strani MNZL http://www.mnzljubljanazveza.si/index.cfm?logout=Da
9./Na predlog vodje tekmovanja je bilo sprejeto novo formiranje skupin po posameznih selekcija od
U8 do U10. Skupno vodilo pri formiranju je bil krajevni oziroma teritorialni kriterij, in da se ekipe v
skupinah ne ponavljajo v tistih, ki so skupaj igrale že v jesenskem delu prvenstva. Skupine so objavljene
na povezavi http://www.mnzljubljana-zveza.si/index.cfm?logout=Da

Prav tako so člani sprejeli sklep, da se od sezone 2015/16 dalje, pri formiranju skupin od U8 do U11
uporablja naslednji način:
JESENSKI DEL /Vodja tekmovanja, glede na prijavljene ekipe, formira skupine po teritorialnem
kriteriju.
SPOMLADANSKI DEL/ Žreb.
Sprejet je bil tudi sklep, da se v spomladanskem delu sezone 2014/15 članarine ne obračuna igralcem
2005 in mlajšim. Za jesenki del sezone 2015/16 pa se bo izvršni odbor odločal, ko bo podan finančni
pregled poslovanja MNZL za polovico leta 2015.
1. kriterij bo ne zaračunavanje članarine tudi za jesenski del sezone 2015/16.

10./MNZ Ljubljana je na predlog Komisije za priznanja in odlikovanja MNZL Nogometni zvezi Slovenije
(Komisiji za priznanja in odlikovanja NZS), dne 19. 1., posredovala naslednji predlog oseb:
-

Predlog za Plaketo NZS (Stanislav PAPEŽ, NK Krka),
Predlog za posmrtno plaketo NZS (Franc KUKOVICA, NK Zagorje),
Predlog za posmrtno plaketo NZS (Miran KRALJ, NK Domžale),
Predlog za častnega člana NZS (Jože GORŠE, NK Kočevje).
Predlog za Plaketo NZS za 50 let delovanja (NK Brinje Grosuplje).

11./Glede na pobudo člana IO Marinka Aleša, je IO sprejel sklep, da se pred tekmovalno sezono
2015/16 na klube MNZ Ljubljana, ki tekmujejo v selekcijah mlajših dečkov U-13 pošlje poizvedba, ali
želijo, da MNZ Ljubljana v to tekmovanje zopet delegira sodnike DNS Ljubljana.
12/Razno/
Glede ureditve načina izplačevanja sodniških stroškov je predsednik izvršnemu odboru povedal, da
višina sodniških stroškov in način izplačevanja nista izključno v pristojnosti MNZL. Na NZS se pripravlja
ekspertna skupina, ki bo preučila, na kakšen način se bo sodnike plačevalo. Prav tako je težnja, da bi se
stroški poenotili na področjih vseh MNZ-jev. Kdaj bo to urejeno, še nima informacij, se bo pa še enkrat
pozanimal, oziroma bo na seji IO NZS dne 21.01.2015 predlagal, da se čim prej pristopi k legalizaciji
načina plačevanja stroškov sojenja, sedaj je v kršitvi tako klub, ki plača, kot sodnik, ki prejme plačilo,
če seveda za storitev ni izdanega rčuna. Za izdajo računa pa je seveda potrebno, da sodniki uredijo
delovno pravni status.
Na koncu je predsednik podal še informacijo o pripravi sporazuma o medsebojnem sodelovanju med
MNZ Ljubljana in ŠD NK OLIMPIJO. Sporazum o sodelovanju vsebuje določila, da ŠD NK OLIMPIJA MNZ
Ljubljana da brezplačno 120 pol sezonskih kart, katere bo pisarna MNZ Ljubljana dala v uporabo
klubom, katerih starši otrok si želijo ogledati tekme ŠD NK OLIMPIJA, prav tako bo za IO in pisarno
dano 17 VIP 1 kart. S sporazumom želimo, da se bo povečalo zanimanje za oglede tekem in število
gledalcev, prav tako pa bo MNZ Ljubljana na svoji internetni strani objavljalo logotip podjetja DERBY.

