V SREDO 10. 2. 2016 se je Izvršni odbor Medobčinske nogometne zveze Ljubljana sestal na
9. seji.
Vodja tekmovanja Kranjec Sandi je podal informacijo glede novega informacijskega sistema
»REGISTA«
Vodja tekmovanja je prisotnim članom povedal, da je kilo popolno poročilo o jesenskem delu
prvenstva v MNZ Ljubljana podano na 8. seji. V začetku marca se bo opravil žreb za skupine
U8 in U9. O žrebu bodo obveščeni vsi sodelujoči klubi, ki pa bodo imeli tudi možnost biti
prisotni.
Na zadnji so bili člani izvršnega odbora informirani o novem informacijskem programu
»Regista, ki ga bo NZS uvedla s sezono 2016/2017. Postopno uvajanje programa se bo že
začelo v marcu. Izobraževanje za uporabnike programa na nivoju MNZ-jev je bilo organizirano
26. januarja na Brdu.
Nogometni informacijski sistem bo zagotavljal enotno vodenje registrov, tekmovanj in drugih
aktivnosti, poenostavil administracijo in omogočal kakovostno delo na vseh ravneh.
Za področje vodenja vseh tekmovanj pod okriljem NZS in drugih aktivnosti bodo
administratorji znotraj klubov, medobčinskih nogometnih zvez in NZS v novem sistemu urejali
predvsem naslednja področja:
- registracija igralcev,
- prijava ekip v tekmovanja,
- vodenje tekmovanj in delegiranje tekem,
- delegiranje uradnih oseb,
- oddaja zapisnikov o tekmi,
- vodenje disciplinskih postopkov,
- statistično vodenje podatkov o tekmah,
- vodenje registrov oseb idr.

MNZ Ljubljana bo organizirala izobraževanje za klube, in to več skupin po 20 predstavnikov.
Klube se mora opomniti, da na izobraževanja pošljejo osebe, ki so dobro računalniško pismeni.
Obravnavana sta bila tudi razpisa za priznanja NZS in MNZ Ljubljana:
Priznanja NZS –informacija
Člani komisije za priznanja MNZ Ljubljana so s strani klubov prejeli 4 predloge za priznanja
NZS. Predlagani so bili naslednji kandidati in vrsta priznanja:
-

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

Ali bo Komisija za priznanja NZS predloge potrdila, in ali bodo predlagane osebe priznanja tudi
prejela, pa ni v pristojnosti Komisije za priznanja MNZL.
- Razpis za priznanja MNZ Ljubljana -informacija

Komisija za odlikovanja in priznanja MNZ Ljubljana je pozvala vse kluba, da ji posredujejo
predloge kandidatov za priznanja in odlikovanja MNZL in sicer za leto 2016. Prav tako so
pozvali klube, ki v tem letu praznujejo okroglo obletnico ustanovitve nogometnega kluba, da
se razpisu odzovejo.
Vloge za priznanja MNZL za leto 2016 lahko klubi oddajo pisno in sicer najkasneje do
ponedeljka 29. 2. 2016.
Član Močnik Dejan je povedal, da je NK Bravo oddal predčasen predlog za podelitev bronaste
plaketa MNZ Ljubljana za 10. let delovanja. Klub si želi, da bi komisija vlogo obravnavala
predčasno, saj imajo v ta namen konec februarja organizirano slavnostno prireditev. Člani so
se strinjali, da se glede na utemeljen predlog s strani komisije, plaketa za njih naroči
predčasno.
Članarina v spomladanskem delu TL 2015/16 – 2008 in mlajši
Sprejet je bil sklep, ki se nanaša na obračunavanje članarine od leta 2016 naprej in sicer za
cicibane, ki nastopajo v turnirjih U8 in U9.
S) Člani IO so z 11-imi glasovi ZA sprejeli sklep, ja je v letu 2016 in naprej članarina za igralce
MNZ Ljubljana, ki po letniku rojstva lahko nastopajo za najmlajše cicibane (turnirji U8 in U9)
polovična.

Predsednik je članom podal informacije iz 6. in 7. seja IO NZS
- Sprememba sedeža in naslova NZS Predoslje 40 A, 4000 Kranj (Nacionalni nogometni center
na Brdu pri Kranju)
- Imenovanje selektorjev mladinskih nogometnih reprezentanc
U15
Jarc Borut
U16
Kosić Dušan
U18,U19
Benedejčič Igor
- Objavljen sta bila razpisa za novo ustanovljene klube v letu 2015 in za priznanja NZS za leto
2015.
- Opravljen je bil žreb za Regions Cup. MNZ Ljubljana igra MNZ Celju 30. 3. 2016. Finale Regions
Cup bo v Italiji.
- TL 2016/2017 se 1. SML in SKL zmanjša iz 16 na 14 klubov, 2. SML in SKL pa iz 14 na 10 klubov.

- Člani izvršnega odbora so najprej prisluhnili poročilo o delu mlajših, ženskih in Futsal
reprezentanc v letu 2015, v katerem se je reprezentanca do 17 let uvrstila na Evropsko
prvenstvo, z lepimi uspehi pa se lahko pohvalijo tudi ostale reprezentance.
- Potrdili so sklep o imenovanju Tomislava Horvata na mesto selektorja mlade Futsal
reprezentance. Horvatu se tako nov mandat na klopi U21 reprezentance izteče 31. maja 2017.
- Izvršniki so obravnavali in potrdili tudi predlog sprememb tekmovalnega koledarja 2015/16,
prav tako pa so potrdili tudi tekmovalni koledar za prihodnjo sezono. Tako se sezona 2016/17
uradno prične s tekmo Super pokala 2016, ki bo 24. junija.
- Če prizorišče Super pokala še ni določeno, pa je na seji IO postalo jasno, da bo pokalno finale
2016 še četrtič zapored potekalo v Kopru na Bonifiki. Finalni dan, poleg finala Pokala Slovenije
bosta odigrana tudi finale ženskega pokala Slovenije in finale mladinskega pokala Slovenije,
bo odigran 25. maja 2016.

Aktivnosti članske amaterske reprezentance MNZ Ljubljana- informacija
19. 2. je planiran odhod v Beograd na prijateljsko tekmo amaterske članske reprezentance.
Trenutno so še manjše težave z zagotovitvijo prenočišč, ker imajo v tem terminu v Beogradu
močan sejem in so kapacitete zapolnjene. Informacijo bomo prejeli pravočasno. Delegacijo
sestavljajo podpredsednik Rado Kreft in eden od članov NO in IO. Selektor Kreft Boštjan in
pomočnik trenerja Starić Žiga, tekmovanja Kranjec Sandi ter častni član delegacije Bečejac
Radoslav. Nadomestni termin je 4. do 6. marca.
Podana je bila tudi informacija v zvezi z MNZ reprezentanco U14, ki temelji na vzpostavitvijo
sodelovanja z mestom Zagreb. Prejeli smo povabilo na Turnir Evropske unije (mesto Zagreb,
Dunaj, Berlin Ljubljana). Povabilo pomeni zgolj udeležba brez povrnjene organizacije – WHITE
CARD. Turnir poteka v vikendu 18-19. 6.
Predsednik in ostali člani so se strinjali, da se preverili kakšni so stroški organizacije takega
turnirja. Opravil bo razgovor z županom, če bi bila MOL pripravljena tak turnir sofinancirati.
Ker v nasprotnem primeru MNZL finančno tega ne bi mogla sama organizirati.
RAZNO
-

Do petka 11. marca je potrebno pripraviti poročila o delu posameznih komisij MNZ
Ljubljana in poročila o porabi sredstev sofinanciranja DNSL in DNTOZL.
Komisija za mali nogomet, Mladinska komisija, Komisija za objekte, Komisija za
priznanja, Komisija za ženski nogomet, Komisija za marketing in Strokovna komisija.

-

Poročila o delu mora pripraviti tudi disciplinski sodnik MNZ Ljubljana, vodja
tekmovanja MNZ Ljubljana in vodja Grassroots MNZ Ljubljana.

-

Redna letna skupščina se predvideva v začetku maja 2016.

-

Vabilo in gradivo je potrebno članom MNZ Ljubljana poslati 7 dni prej.

