SREDO, 13. 12. 2017 se je Izvršni odbor Medobčinske nogometne zveze Ljubljana sestal na
9. seji, ki je bila v gostišču Bajc na Vrhniki, Sinja Gorica 12A, na Vrhnika.
Pred uradnim pričetkom seje je predsednik pozdravil novega člana g. Boštjana Majcna in mu
zaželel dobro počutje in konstruktivno delo v IO MNZ Ljubljana, ki je s tem postal popoln s
petnajstimi člani.

Predsednik je članom podal poročilo z 10., 11., 12. in 13. seje IO NZS:
- IO NZS imenuje mag. Stanislava Glažarja kot kandidata na volitvah za državni svet RS.
- IO NZS sprejme spremembe in dopolnitve Pravilnika NZS o licenciranju nogometnih klubov.
- IO NZS potrdi Pravila za kvalifikacijsko tekmovanje reprezentanc MNZ za 11. UEFA pokal regij
2018/2019.
- IO NZS potrdi predlog ključa razdelitve UEFA solidarnostnih sredstev za delo z mladimi
2017/18 v skupni višini 580,320,00 eur.
- IO NZS je sprejel sklep o sofinanciranju stroškov za sodniška in delegatska nadomestila v
mladinskih in ženskih ligah NZS za TL 2017/18.
- IO NZS sprejme sklep o razpisu za sofinanciranje novoustanovljenih klubov v obdobju 1. 1. –
31. 12. 2017.
- IO NZS sprejme sklep o razpisu za podelitev priznanj NZS za leto 2017.
- IO NZS se seznani z odstopom Dušana Kosića z mesta selektorja U17 in U16 reprezentanc
Slovenije
-IO NZS sprejme sklep o sofinanciranju izgradnje nogometne infrastrukture 2017-2018
- IO NZS sprejme sklep o dodatnem sofinanciranju MNZ v letu 2017 v skupni višini 50.000,00
eur.
- IO NZS potrdi datum začetka državnega prvenstva v 1. SNL za TL 218/2019 z 21. 7. 2018.
- IO NZS na mesto selektorja A reprezentance Slovenije za obdobje od 1. 1. 2018 do konca
kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2020 imenuje Tomaža Kavčiča.

Vodja tekmovanja Kranjec Sandi je podal naslednje poročilo:
Tekmovanje je v oktobru in novembru potekalo nemoteno. Vremenske razmere so bile glede
na september odlične. Vsa tekmovanja so se zaključila po sprejetem koledarju. Ostalo je nekaj
ne odigranih tekem, ki bodo odigrane pred začetkom pomladanskega dela.

Pokalno tekmovanje za člane in mladince je v fazi polfinala, za mlajše dečke pa četrtfinala.

V 3. SNL Center so bile odigrane vse predvidene tekme v koledarju. Na splošno to tekmovanje
poteka zelo v redu saj klubi vse manjše probleme reagirajo neprimerno bolje in ažurno kot pa
klubi, ki tekmujejo v MNZ prvenstvu.
Žal se napovedane prilagoditve sistema Regista še niso zgodile. Po sestanku, ki sva ga s
predsednikom MNZL opravila pri NZS se zadeva ni nič premaknila.
V jesenskem delu prvenstva je prihajalo do pogostih primerov na vikend (tudi do 5), da sodniki
niso prišli na delegirane tekme.
V zvezi z neprihodom sodnikov na delegirane tekme je nujno opraviti pogovor z DNS Ljubljana
in poiskati ustrezne rešitve. Predsednik je predlagal komisijo v sestavi Kranjec Sandija, Petrič
Metoda in Korošec Roka, ki bi se, zaradi številnih neprihodov sodnikov na tekme, sestala s
predstavniki DNS Ljubljana.

PROBLEMSKO POROČILO KOMISIJE ZA FUTSAL
Predsednik Komisije za mali nogomet Zidar Jože je pripravil poročilo za leto 2017.
Poleg kratkega povzetka se je dotaknil tudi problema, ki so ga opazili v ŠD Extrem, katerega
predsednik je. Namreč po PRSI je lahko igralec v svoji kategoriji istočasno registriran le za en
klub, ki nastopa na državnem nivoju. V njihovem klubu pa si želijo, da bi igralec, ki srednjo šolo
obiskuje v Ljubljani in se registrira za klub velikega nogometa, lahko med zimskim premorom
igral v Futsal tekmovanju. Predlagal je, da bi IO MNZL na NZS poslala pobudo za spremembo
PRSI v tem delu.
Vodja tekmovanja je povedal, da je nujno potrebno in pravilno, preden se v zvezi s tem na NZS
pošiljajo kakršnekoli pobude, na nivoju MNZL opravi analiza med klubi, ali bi bila sprememba
pravilnika sploh smotrna. Prav tako pa apelira na predsednika Komisije za mali nogomet, da v
zvezi s tem pripravi pisno pobudo s konkretnimi predlogi, da ga bodo obravnavali člani in
organi zveze.

PREDLOG IMENOVANJA NOSILCEV KOMISIJ MNZL
Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so potrdili sestavo Komisije za mali nogomet: Zidar Jože
predsednik, Kujavec Damjan in Novak Bojan.
Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so potrdili sestavo Komisije za ženski nogomet: Klinc
Marko predsednik, Tabaković Velaga in Vodenšek Ivan.

UEFA Pokal Regij
Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so sprejeli sklep, da MNZL prevzame organizacijo
turnirja UEFA Pokal regij, ki bo potekal od 5. 6. do 11. 6. 2018, v kolikor bi MNZL osvojila prvo
mesto v Sloveniji, in bi ji bila s strani UEFA dodeljena organizacija.

Bratislava 2017
Predsednik je podal krajše poročilo s turnirja v Bratislavi. Fantje letnika 2005 so pretekli vikend
od 8. 12. do 10. 12. 2017, zastopali reprezentanco MNZ Ljubljana na mednarodnem turnirju,
ki je potekal v Bratislavi.
Turnir je potekal v dvorani, kjer se je igralo z ne odbojno žogo, s štirimi igralci v polju in
vratarjem, ter še nekaj posebnimi pravili, ki za fante niso običajni.
Fantje so se na turnirju dobro predstavili, bili konkurenčni vsem ekipam in na koncu osvojili 3.
mesto. Poleg tega smo imeli prvega strelca turnirja, ki je prav teko prejel poseben pokal.
Ekipe, ki so nastopale na turnirju: Bratislava, Beograd, Zahodna Slovaška, Gyor Madžarska,
Brno Češka in MNZ Ljubljana.
Ob robu turnirja se je predsednik z vodjem tekmovanja Sandijem Kranjcem pogovarjal s
funkcionarji Nogometne zveze Bratislave in Beograda. Podana je bila pobuda, da bi izmenjaje
organizirali turnir za otroke U 15 zveze Brno (CZ), Beograda (SR), Bratislave (SK) in Ljubljane
(SL). Podrobnosti se bodo dogovorili sekretarji zvez na Trofeju Beograda v začetku leta 2018.

