
 
 

Z A P I S N I K  
 

35. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA MEDOBČINSKE NOGOMETNE ZVEZE LJUBLJANA, ki je bila v 
ČETRTEK 10. 9. 2020, ob 17.30 uri, v prostorih predavalnice DOMOVANJE, Pod hribom 55, 
Ljubljana. 
 
DNEVNI RED: 

 
 
  

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled realiziranih sklepov in potrditev zapisnika 34. dopisne seje IO MNZL z dne 26. 8. 2020. 
3. Ustno poročilo predsednika z zadnjih sej IO NZS. 
4. Prijateljsko srečanje amaterskih reprezentanc FS Beograda in MNZ Ljubljana. 
5. Določitev delegacije za Beograd od 28. – 30. septembra 2020. 
6. Skupščina MNZ L v letu 2020. 
7. Poročanje glede stanja Zbornika 100 let MNZL. 
8. Poročanje vodje tekmovanja o začetku tekmovalne sezone 2020/2021. 
9. Pobude in predlogi. 
10. Razno. 
 

Pomembnejši sklepi: 
 

 

SKLEP195: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z devetimi (9) glasovi ZA potrdili 
seznanitev s pripravami za izdajo in s samo vsebino zbornika. Člani IO MNZ Ljubljana so 
podprli izdajo zbornika z fotografijami kot so jih posredovali klubi. 

 

 

SKLEP196: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z devetimi (9) glasovi ZA potrdili, da 
se amaterska članska reprezentanca MNZ Ljubljani udeleži prijateljskega srečanja z FS 
Beograd v terminu od 28. 9. do 30. 9. 

 
 

SKLEP198: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z devetimi (9) glasovi ZA sprejeli 
sklep, da se skupščina MNZ Ljubljana ponovi v četrtek 15. 10., ob 17,30 uri. 

 
Poročanje vodje tekmovanja o začetku tekmovalne sezone 2020/2021 
 
 
Tekmovanje v vseh ligah se je pričelo v skladu s sprejetim koledarjem. Pred samim začetkom 
smo se soočali z odpovedmi ekip. Regista katero uporabljamo za pripravo in obdelavo 
tekmovanj žal ne omogoča lahkih popravkov v primeru odpovedi, saj je v prvi vrsti narejena za 
NZS, kjer pa odpovedi praktično ni. V kolikor pride odpoved, ko je v sistemu že narejen 



celoletni razpored, pomeni da je potrebno celotno ligo pobrisati in vse narediti na novo. 
Običajno odpovedi pridejo tik pred zdajci, zato je popravljanje zelo rizično z vidika napak. Še 
huje je bilo ravno danes, ko sta dve ekipi U8 odpovedali saj je bilo potrebno spreminjanje ekip 
po skupinah ter preštevilčenje skupin, ker bo po popravku ena skupina manj. 
 
S tedenskim delegiranjem so še kar naprej težave. Imam občutek, da je veliko problemov 
zaradi trenerjev. V klubih imajo trenerji več ekip za vikend, pa je težko vse uskladiti. Klubom je 
bilo ponujeno, da sami pošljejo delegiranje vendar se tega poslužujejo le redki. Tako vsak 
teden naredimo veliko sprememb kar samo po sebi prinaša težave. Na drugi strani je veliko 
problemov zaradi prestavitev tudi v sodniških vrstah saj jih močno primanjkuje. Mislim da 
prihaja čas, ko bo potrebno sprejeti odločitev, ko bodo določene lige igrale izključno na 
določen dan. 
 
Izjave še vedno ni poslalo veliko sodnikov. Ne vem kakšen smisel ima uvajati plačila s strani 
MNZL, če pa nismo v stanju zbrati podatkov, ki so potrebni za izplačila. 
 
Podpredsednik Rafael Koren je predlagal, da se na DNS Ljubljana pošlje mail z obvestilom, da 
dokler sodnik, ki bo sodil klubom, ki sodelujejo v testnem obdobju, ne bo dostavil izjave, plačila 
ne bo prejel dokler tega ne stori. 
 
Podpredsednik  Rafael Koren je opozoril na težave klubov zaradi omejitve nastopanja tujcev 
oziroma državljanov nečlanic EU, pri otroških selekcijah. V RS legalno živijo družine z otroci, ki 
nimajo pravice do igranja nogometa v svojem domačem okolju. Podal je pobudo, da se to 
vprašanje preuči in poišče ustrezne rešitve. 
 
Predsednik je predlagal, da se zadeva odstopi Strokovni komisiji v preučitev in pripravo 
predlogov za ukrepanje.    


