V ČETRTEK 12. 11. 2015 se je Izvršni odbor Medobčinske nogometne zveze Ljubljana sestal
na 8. seji.
Predsednik je članom podal informacije iz 5. seje IO NZS, ki je bila 29. 9. 2015:

V skladu s sprejeto strategijo na področju razvoja mladinskega nogometa je Izvršni odbor NZS
na seji potrdil sklep o razširjeni razdelitvi solidarnostnih sredstev UEFA Lige prvakov za delo z
mladimi.
Namenska sredstva za razvoj mladinskega nogometa v skupni višini 722.630 € bodo tako
razdeljena klubom 1. SNL in klubom 1. SML/SKL, ki nimajo članske ekipe (80% vseh sredstev),
po novem pa bodo v skladu s strateškimi usmeritvami sredstva iz tega naslova prejeli tudi klubi
2. SML/SKL (20% sredstev). Višina sredstev je letos namreč za 300.000 € višja kot lani zaradi
uspešnega nastopanja NK Maribor, ki sicer ni upravičenec do teh sredstev, v lanski evropski
sezoni in njegove uvrstitve v Ligo prvakov.
Na podlagi navedene razdelitve bo vsak klub 1. SML/SKL oz. 1. SNL prejel nekaj več kot 36.000
€, vsak izmed klubov 2. SML/SKL pa dobrih 5.000 €. Sredstva morajo klubi porabiti za izvajanje
mladinskih programov, plačilo trenerjev mlajših selekcij in vodij mladinskih programov, o
porabi sredstev pa bodo morali dostaviti finančna in vsebinska poročila.
NZS bo s finančno in vsebinsko podporo klubom tudi v prihodnje skrbela za sistematično in
kontinuirano delo z mladimi, ki je eden ključnih temeljev za razvoj in napredek nogometa v
Sloveniji.
Na seji so bila potrjena tudi pravila za kvalifikacijsko tekmovanje reprezentanc Medobčinskih
nogometnih zvez za 10. UEFA pokal regij 2016/2017. Tekmovanje bo izvedeno po enojnem
pokalnem sistemu, finalna tekma pa bo odigrana v nacionalnem nogometnem centru Brdo pri
Kranju, predvidoma maja 2016.
Člani IO so na seji potrdili še novo sestavo Zdravstvene komisije NZS in Komisije NZS za objekte.
Poročilo vodje tekmovanja
Tekmovanje v MNZ Ljubljana se je pričelo v skladu s sprejetim koledarjem. Trenutno se
nahajamo v sklepni fazi. Večina lig je že končala s tekmovanjem. V pokalnem tekmovanju smo
odigrali 3 termine, v pokalu mlajših dečkov dva.
Tekmovanje je potekalo tekoče. V sredini oktobra je deževje povzročilo veliko prestavitev
tekem. Kar nekaj jih je bilo odpovedanih, nekaj jih je bilo prestavljeno na igrišča z umetno
travo. Do konca prvenstva so bile skoraj vse tekme nadomeščene. Nekaj tekem pa se bo še
odigralo. Pošiljanje zapisnikov in objava na spletni strani je nekako utečena. V smislu hitrosti
pošiljanja smo dosegli limit. Hitreje ne gre.
V spomladanskem delu prvenstva se obeta uveljavitev novega informacijskega sistema NZS.
Sam se že dober mesec ukvarjam s sistemom. Opravljam teste in vzporedno vodim še tri naše
lige. Tehnični del programa je dodelan oziroma vsi podatki so pravilni. Bo pa še veliko dela pri
ostalih delih sistema.

Spomladi bodo potekale kvalifikacije amaterskih reprezentanc. MNZ Ljubljana je prijavila
ekipo. V sklopu priprav tudi 17. 11. 2015 igramo tekmo z reprezentanco Beograjske zveze.
Selektor naše ekipe me je obvestil o težavah s popolnjevanjem ekipe, saj so se v NK Ivančna
Gorica odločili, da igralcev za akcije MNZ Ljubljana ne bodo poslali.
Z novimi pravili za turnirski sistem igranja je bilo veliko težav. Predvsem zato, ker so si klubi
vzeli pravico, da na turnirjih igrajo z neregistriranimi igralci. V septembru je tako potekala
velika akcija registracij igralcev.
Ugotovljene so bile tudi tri goljufije. V dveh primerih tako imenovanega »tihotapljenja«
igralcev, v pokalu mlajših dečkov, kjer se je na podlagi dogovora uredil uraden zapisnik, tekma
pa sploh ni bila odigrana.
Glede oddajanja sodniških obračunov je veliko težav. Sodniki ne oddajajo ustreznih obrazcev
kljub temu da so bili posredovani na DNSL in so objavljeni na spletni strani MNZL. Nekateri
sodniki jih sploh ne oddajo. Vodja tekmovanja je predlagal uvedbo roka do kdaj se obračun
lahko odda, da bi bil izplačan.
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
S-Klubi morajo dosledno upoštevati Pravilnik za tekmovanje cicibanov U8 in U9. Igralec, ki
nima veljavne športne izkaznice in zdravniškega pregleda, nima pravice nastopa.
S-Uradno objavljeni obrazci za izplačilo sodniških taks so objavljeni na spletni strani MNZ
Ljubljana. Sodnik ni opravičen do izplačila, v kolikor obrazca v roku 10 dni od odsojene tekme
ne dostavi klubu. Če klub po tekmi ne prejme uradnega obrazca, to zapiše pod opombe
zapisnika o tekmi. Na klube se apelira, da od sodnikov ne sprejemajo drugačnih obrazcev
kot uradnih ter jih opomnijo, da v roku dostavijo pravilne.
S-V kolikor se NK Ivančna Gorica ne odzove na vabilo v amatersko člansko reprezentanco
MNZ Ljubljana, se od kluba zahteva izjavo zakaj odklanja udeležbo igralcev v reprezentanci.

Izredna skupščina MNZ Ljubljana - INFORMACIJA
Predsednik je povedal, da je bil pozitivno presenečen nad odzivom in sodelovanjem članov
MNZ Ljubljana, sodniške in trenerske organizacije.
Na skupščini je bila izpostavljena tudi pobuda g. Čaleta Denisa (NK Brinje Grosuplje);
Organizacijski predlog za plačevanje sodniških stroškov. Želi da IO MNZLJ pripravi predloge, ki
bi klubom olajšali način izplačevanja stroškov sodnikom. Primer, podatki sodnikov, ki so že v
bazi za delegiranje tekem, bi se obdelalo, in se tako pripravilo obračune.
Predsednik je članom izvršnega odbora navedel nekaj dejstev, ki bi sledila, v kolikor bi
izplačevanje sodniških stroškov prevzela MNZ Ljubljana:

- storitev oziroma strošek kluba bi bil za 22% dražja, saj bi MNZ Ljubljana zaradi bistveno
večjega prometa hitro postala davčni zavezanec in bi morala davek obračunati tudi klubom.
- Limit ne obračunavanja posebnega davka na posebna izplačila (sodniške takse) je 625 €. V
kolikor le te izplačujejo posamezni klubi se ne zgodi, da bi za enega sodnika klub v koledarskem
letu dosegel ta limit. Če pa bi sodniške takse izplačevala MNZ Ljubljana (en izplačevalec) bi do
tega limita hitro prišli za večino sodnikov. Kar zopet podraži storitev za klube.
- MNZ Ljubljana ne razpolaga z rezervnimi finančnimi sredstvi, ki bi jih v primeru plačilne
nediscipline klubov (zapadle odprte terjatve sodniških taks) nujno potrebovala. To bi pripeljalo
do nelikvidnosti MNZ Ljubljana.
Člani so razmišljali tudi o predlogu spremembe Zakona o malem delu, ki bi ga bilo potrebno
posredovati na Nogometno zvezo Slovenije. Namreč nacionalna panožna zveza lahko mimo
OKS-a posreduje pobudo o dopolnitvi na Državni zbor, ki pa mora pobudo obravnavati v roku
30 dni.
Članarina za mlajše in najmlajše cicibane (turnirji U8, U9)
Na eni od prejšnjih sej je bil s strani članov podan predlog, da se za igralce, ki po letniku rojstva
lahko nastopajo za mlajše in najmlajše cicibane (turnirji U8 in U9), MNZ Ljubljana uvede
polovično članarino.
Predsednik je predlagal, da se omenjeni predlog uvede z obračunavanjem članarine od
pomladi 2016 dalje.
S- Člani IO MNZ Ljubljana so sprejeli sklep, da se za registrirane igralce, ki nastopajo za mlajše
in najmlajše cicibane (turnirji U8 in U9) MNZ Ljubljana od pomladi 2016 dalje uvede
polovična članarina.

