ZAPISNIK
24. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA MEDOBČINSKE NOGOMETNE ZVEZE LJUBLJANA, ki je bila v
ČETRTEK 12. 9. 2019, ob 18,00 uri, v prostorih podjetja Domovanje, Pod hribom 55, v
Ljubljani.
Navzoči člani IO: Mag. Mravljak Gvido, Koren Rafael, Korošec Rok, Završan Tone, Zidar Jože,
Rozina Grega, Petrič Metod, Govedarević Stevo (DNSLJ)
Odsotni člani IO: Oražem Stanislav, Marinko Aleš, Novak Borut, Klinc Marko, Mitič Radivoje
(DNTLJ), Zalar Sebastian, Majcen Boštjan
Navzoči člani NO: Kreft Rado
Odsotni člani NO: Dobrun Žiga, Gašperšič Robert
Ostali navzoči: Sandi Kranjec

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnika 21. seje IO MNZ Ljubljana z dne 11. 4. 2019, pregled in
potrditev zapisnika 22. dopisne seje z dne 10. 7. 2019 ter pregled in potrditev 23.
dopisne seje z dne 25. 7. 2019.
2. Poročanje predsednika s 37. Seje IO NZS, z dne 19.6.2019, 38. Korespondenčne seje
IO NZS z dne 24.6.2019, 39. Korespondenčne seje IO NZS z dne 10.7. 2019 in 40.
Redne seje IO NZS z dne 6.9.2019.
3. Turnir 6 mest za U 13 v Ljubljani, dne 15 - 17. 10. 2019 (priprave).
4. Določitev delegacije za udeležbo na turnirju U 17 v Brnu od 16. – 18. septembra.
5. Regijski centri MNZ Ljubljana.
6. Načrt dela komisij MNZ Ljubljana do konca leta 2019 (strokovna, mladinska, za plačilo
sodniških taks).
7. Poročilo vodje tekmovanja.
8. Razno.
9. Pobude in predlogi.
Sprejem dnevnega reda 24. seje
Člani so prejeli predlog dnevnega reda že z gradivom na sejo, zato ga je predsednik dal na
glasovanje:
- ZA potrditev dnevnega reda po predlogu predsednika (8 članov).
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1. Pregled in potrditev zapisnika 21. seje IO MNZ Ljubljana z dne 11. 4. 2019, pregled
in potrditev zapisnika 22. dopisne seje z dne 10. 7. 2019 ter pregled in potrditev
23. dopisne seje z dne 25. 7. 2019.
Zapisnik je bil po Poslovniku dela IO MNZL članom posredovan po elektronski pošti. Predsednik
je na hitro preletel in komentiral obravnavne sklepe, in ker ni bilo razprave, je predlagal
glasovanje:
- ZA potrditev zapisnika 21. redne seje z dne 11. 6. 2019, 22. dopisne seje z dne 10. 7. 2019 in
23. dopisne seje z dne 25. 7. 2019 so soglasno glasovali vsi člani.

SKLEP159: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z osmimi (8) glasovi ZA potrdili
zapisnik 21. seje z dne 11. 4. 2019, 22. dopisne seje z dne 10. 7. 2019 ter 23. dopisne seje
z dne 25. 7. 2019 .

2. Poročanje predsednika s 37. Seje IO NZS, z dne 19.6.2019, 38. Korespondenčne
seje IO NZS z dne 24.6.2019, 39. Korespondenčne seje IO NZS z dne 10.7. 2019 in
40. Redne seje IO NZS z dne 6.9.2019.
Predsednik je članom IO na kratko poročal o bistvenih sklepih sprejetih na sejah IO NZS. Člani
so se seznanili s poročilom predsednika s sej IO NZS.

3. Turnir 6 mest za U 13 v Ljubljani, dne 15 - 17. 10. 2019 (priprave).
Predsednik je člane seznanil s pripravami na Turnir U-13, ki bo potekal od 15.-17.10.2019 v
Ljubljani. Bivanje gostujočih ekip je urejeno. Turnir se bo odigral v Športnem centru jama za
Bežigradom. Potrebno je sklicati organizacijski odbor, ki je bil že imenovan, da bi se na turnir
kar se da najbolje pripravili. Predsednik je pozval vse navzoče, da po svojih močeh in v
skladu z zadolžitvami doprinesejo k uspešni izvedbi turnirja U 13.
Predlagal je sklep, da so se člani IO MNZ Ljubljana seznanili z dosedanjim potekom priprav na
turnir 13 v Ljubljani ter da se čim prej skliče sejo organizacijskega odbora.
ZA je glasovalo vseh 8 članov

SKLEP159: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z osmimi (8) glasovi ZA potrdili, da so
se seznanili s potekom priprav na turnir U13 v Ljubljani in da se v najkrajšem času skliče
organizacijski odbor za pripravo Turnirja U-13.
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4. Določitev delegacije za udeležbo na turnirju U17 v Brnu od 16. – 18. septembra.
Odhod reprezentance U-17 (LETNIK 2003) na Mednarodni turnir U-17 v Brnu je v ponedeljek,
16. 9. 2019. Povratek v sredo, 18. 9. 2019.
Predlog delegacije, ki bo spremljala 18 igralcev: Selektor Boštjan Kreft, trener Starič Žiga, Gvido
Mravljak, Sandi Kranjec, trener regijskih centrov MNZL Barborič Mitja in Rado Kreft.
Glasovanje:
- ZA je glasovalo vseh 8 članov.
SKLEP153: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z devetimi (9) glasovi ZA potrdili
delegacijo, ki bo spremljala reprezentanco U17 MNZL na turnir v Brno: Selektor Boštjan
Kreft, trener Starič Žiga, Gvido Mravljak, Sandi Kranjec, trener regijskih centrov MNZL
Barborič Mitja in Rado Kreft.

5. Regijski centri MNZ
Predsednik je članom IO MNZL poročal o sestanku z g. Jakličem. Predlog predsednika je bil, da
na MNZ Ljubljana sami poiščemo tretjega inštruktorja in ga plačujemo po pogodbi o delu. V
prihodnjem letu, pa ga po sklepu IO NZS zaposli NZS. S tem bi kandidata preizkusili, obenem
pa bi lahko potekali trije regijski centri na območju MNZ Ljubljana. Na NZS pripravljajo
strokovne podlage za trenerje (priročnike, videe, priprave na trening, spletne povezave za
treninge). Naslednja novost je, da inštruktorji pilotno svetujejo enemu izbranemu klubu. Npr.
Starčevič je svetovalec v Jevnici. O tem se bodo pripravile analize ter se bo pristopilo k
svetovanjem večjim zainteresiranim klubom. Navezujemo stike s trenersko organizacijo, da bi
inštruktorji sodelovali pri strokovnem delu seminarja za trenerje januarja 2020.
Glasovanje:
- ZA je glasovalo vseh 8 članov.
SKLEP154: Člani IO MNZ Ljubljana so se seznanili sporočilom o napredku v regijskih centrih
in soglašali s predlogom, da se izbere tretjega inštruktorja in z njim dogovori glede načina
plačila njegovega dela do zaposlitve na NZS.

6. Načrt dela komisij MNZ Ljubljana do konca leta 2019 (strokovna, mladinska, za
plačilo sodniških taks).
Predsednik je povedal, da ugotavlja, da je delo prej omenjenih komisij glede na naloge, ki jih
imajo malce zamrlo. Na današnji seji je želel vzpodbuditi delo komisij in od predsednikov
izvedeti kaj je novega na posameznem področju. Prav tako je želel doreči okviren načrt dela
do konca tega leta. V razpravo se je vključil g. Koren, predsednik Komisije za ureditev plačila
sodniških taks, ki je povedal, da formalnih sestankov res niso imeli, je pa on sam zbiral pravna
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mnenja glede obdavčitve plačevanja preko MNZ L. Pogovarjal se je tudi z nekaterimi klubi, ki
so pripravljeni sodelovati v pilotnem projektu. Predlagal je, da bi se pilotno pričelo plačevanje
sodniških taks preko MNZ z začetkom leta 2020. V prvi pilotni fazi, pa bi sodelovalo največ 57 klubov. Po razpravi v kateri je sodelovalo več članov IO, je predsednik predlagal, da g. Koren
čimprej skliče komisijo in dogovorijo še zadnje podrobnosti za pričetek izvajanja pilotnega
projekta plačevanja ter po pogovoru s klubi izbere največ 7 klubov, ki bodo v njem sodelovali.
Pozvati je potrebno tudi druge komisije, da pripravijo načrt dela do konca tega leta.
Glasovanje:
- ZA je glasovalo vseh 8 članov.
SKLEP155: Člani IO so sprejeli sklep, da se pripravi pilotni projekt za plačevanje sodniških
taks in prične izvajati 1. 1. 2020. Pozove se tudi druge komisije k nadaljnjemu delu.

7. Poročilo vodje tekmovanja.
Tekmovanje MNZ Ljubljana poteka po sprejetem koledarju. Pokalna tekmovanja z manjšimi
zapleti tudi. Zapleti v smislu, da NZS tekme mladinskih ekip prve lige prestavlja na termine
Mladinskega pokala MNZ Ljubljana in s tem povzroča dodatne težave pri izvedbi pokala.
V zadnjem času je zaznati znatno večje število zahtev za prestavitve tekem. Zahteve so
različnega značaja največ pa jih še vedno zaradi tega ker klubi ne prijavijo realno število ekip
in jih potem v prvenstvu kombinirajo. Seveda tak sistem slej ko prej naleti na težave, ki pa se
potem rešujejo s prestavami tekem.
Posebno razpravo bi bilo dobro opraviti na temo odpovedi ekip pred začetkom prvenstva saj
je v letošnji sezoni to bil kar velik problem saj so odpovedi prihajale v času, ko je bilo določeno
tekmovanje že pripravljeno do potankosti. S temi odpovedmi se povzroča ogromno dodatnega
dela, ki pa ga je potrebno opraviti zelo hitro in natančno saj se to naredi za celotno sezono.
Tudi v MNZ Ljubljana smo se začeli spoprijemati s pomanjkanjem sodnikov kar se v ostalih
MNZ-jih dogaja že vrsto let. Tako je komisar za delegiranje sodnikov primoran na tekme 3. lige
starejših dečkov delegirati samo po enega sodnika saj jih mora DNSL v igralnem vikendu
zagotoviti za tekmovanja NZS cca 150. za naša tekmovanja jih potem primanjkuje.
Tekmovanje 2.SML/SKL Zahod, ki ga v tej sezoni vodi MNZ Ljubljana poteka brez posebnosti.
Člani izvršnega odbora so se seznanili s poročilom vodje tekmovanja.

8. Razno
Predsednik je članom IO predstavil težave v delovanju trenerske organizacije, ki zaradi
pritožbe na nima potrjenega novega vodstva na upravni enoti. Povedal je, da je podal pobudo
za srečanje z novim vodstvo, pa to še nima formalnih pooblastil. To je tudi težava pri
nadgradnji regijskih centrov, saj je nujno potrebno sodelovanje trenerske organizacije.
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G. Govedarevića se je stanje glede težav pri zagotavljanju sodnikov nekoliko uredilo. Še vedno,
pa je sodnikov premalo. Stanje sproti spremljajo in sproti urejajo, da ne bi prihajalo do motenj
tekmovanj.
G. Zidar je izpostavil problematiko Futsal od šolanja trenerjev, sodnikov in delegatov. Velike
težave so pri dekletih in manjših kategorijah. V zvezi s tem je predstavil možno časovnico in
organizatorja izvedbe članskega Futsal pokala. Zaprosil je, da se podobno kot v preteklih letih
zagotovi pokal.

9. POBUDE IN PREDLOGI

Seja se je zaključila ob 19.45 uri.

Zapisnikar:
Kranjec Sandi

Predsednik MNZ Ljubljana
Mag. Mravljak Gvido

________________________

_________________________
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