ZAPISNIK
26. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA MEDOBČINSKE NOGOMETNE ZVEZE LJUBLJANA, ki je bila v
TOREK 17. 12. 2019, ob 18.00 uri, v Gostilni Šporn, Cesta Radomeljske čete 1, Radomlje.
Navzoči člani IO: Mag. Mravljak Gvido, Oražem Stanislav, Novak Borut, Koren Rafael, Završan
Tone, Rozina Grega, Petrič Metod, Kebe Miha (DNT), Marinko Aleš, Klinc Marko, Korošec Rok,
Zidar Jože
Odsotni člani IO: Govedarević Stevo, Majcen Boštjan, Zalar Sebastian
Navzoči člani NO: Kreft Rado, Gašperšič Robert
Odsotni člani NO: Dobrun Žiga
Ostali navzoči: Sandi Kranjec

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnika 25. seje IO MNZ Ljubljana z dne 14. 11. 2019.
2. Poročanje predsednika z 42. seje IO NZS.
3. Bratislava turnir 2019 19. 11. – 1. 12. – poročilo.
4. Koordinatorja Nogometa za vse v letu 2020.
5. Sponzorstva za izdajo Zbornika 100 let MNZ Ljubljana
6. Razno.
- Turnir 6 mest U13 v Ljubljani – nagrade
7. Pobude in predlogi.

Sprejem dnevnega reda 26. seje
Predsednik je predlagal razširitev dnevnega reda z dvema dodatnima točkama. Člani so sprejeli
predlog razširitve dnevnega reda in sicer v 4. točki Potrditev koordinatorja Nogometa za vse v
letu 2020. in v 5. točki Sponzorstva za izdajo Zbornika 100 let MNZ Ljubljana. Ostale točke se
preštevilčijo. Predsednik je dal novi dnevni red na glasovanje:

- ZA potrditev razširitve dnevnega reda po predlogu predsednika (12 članov).

•

Pregled in potrditev zapisnika 25. seje IO MNZ Ljubljana z dne 14. 11. 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 25. redne seje z dne 14. 11. 2019, so soglasno glasovali vsi člani.

SKLEP185: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z dvanajstimi (12) glasovi ZA potrdili
zapisnik 25. seje z dne 14. 11. 2019.

•

Poročanje predsednika s sej UO NZS.

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.

•

Bratislava turnir 2019 19. 11. – 1. 12. – poročilo.

Turnir U-13 v dvoranskem nogometu v Bratislavi je bil izveden na zelo visoki ravni, kar
potrjujejo odlične igre vseh ekip udeleženk. Na turnirju je vsaka ekipa igrala z vsako.
Reprezentanca MNZ Ljubljane je premagala vse ekipe razen z ekipo Krakowa je igrala
neodločeno. V ekipi so bili poleg funkcionarjev in selektorja tudi oba inštruktorja MNZ
Ljubljana. S seboj smo imeli kamero in prenosne računalnike in s tem možnost analize
posameznih iger ekipe in posameznikov. Na turnirju smo prvič od treh dosedanjih udeležb,
zasluženo zmagali. Imeli smo tudi najboljšega strelca turnirja. Sicer je selektor ves čas skrbel,
da so igrali vsi igralci, ki so bili v Bratislavi. Na turnirju so nastopile reprezentance domačinov
Bratislave, Beograda, Brna, vzhodno slovaške regije, Gyer in Krakow. Čeprav rezultat ni
primaren motiv udeležbe na mednarodnih turnirjih, pa je vseeno lep pokazatelj dela v
mladinskih šolah naših klubih in da se lahko tekmovalno primerjamo z močnimi
reprezentancami. Zmaga na turnirju je tudi plod pripravljalnih treningov in uigranosti ogrodja
ekipe, ki je že sodelovala na turnirju 6 mest v Ljubljani in prijateljski tekmi z Zagreb okolico v
Sisku.
Predsednik je v okviru te točke zaprosil g. Rada Krefta, da poda kratko poročilo z udeležbe
reprezentanc MNZ Ljubljana s prijateljskih tekem v Sisku. Reprezentanca MNZ Ljubljana, letnik
2006 in 2007, se je udeležila prijateljske tekme z reprezentanco MNZ Zagreb. Tekmi sta se
odigrali 20. 11. 2019 v Sisku (HR) na stadionu HNK Segesta. Letnik 2007 je suvereno zmagal.
Kljub slabemu vremenu je bila to za fante dobra izkušnja. Gostitelj se je zelo dobro izkazal in
pričakuje, da jim bomo spomladi 2020 vrnili povabilo.
- ZA seznanitev s poročilom je glasovalo vseh 12 članov.

SKLEP186: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z dvanajstimi (12) glasovi ZA potrdili,
da so se seznanili s poročilom turnirja v Bratislavi in prijateljske tekme z reprezentanco
Zagreb ter soglašali, da MNZ Ljubljana organizira povratni tekmi za letnika 2006 in 2007.
4. Koordinatorja Nogometa za vse v letu 2020
V decembru 2019 potečeta pogodbi naših koordinatorjev Kreft Boštjana in Starič Žige. Zato
mora izvršni odbor sprejeti sklep o njuni vnovični potrditvi. Novi pogodbi s strani NZS bosta
pripravljeni do 24. decembra. Predsednik je oba koordinatorja pohvalil za odlično delo in njuno
prizadevanje do sedaj in članom IO predlagal podaljšanje pogodbe sedanjima Boštjanom
Kreftom in Žigom Staričem.
Sledilo je glasovanje:
- ZA potrditev je glasovalo vseh 12 članov IO

SKLEP187: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z dvanajstimi (12) glasovi ZA potrdili,
da bosta koordinatorja Nogometa za vse v letu 2020 še naprej Kreft Boštjan in Starič Žiga.

5. Sponzorstvo za Zbornik ob 100 obletnici MNZ Ljubljana
Predsednik pove, da je zbornik v fazi tiskarskega postavljanja in oblikovanja ter da so teksti in
fotografije pripravljeni. Z izdajo zbornika imamo priložnost pridobiti sponzorje ali donatorje,
katerih logotip bi bil objavljen na zadnjih straneh kot našteti podporniki njegove izdaje. Ker je
v zborniku obsežen tekst zgodovine nogometa z območja MNZ Ljubljana, veliko avtentičnih
fotografij in kratek opis obeh stanovskih organizacij in predvsem aktivnih klubov, bo to eden
redkih avtentičnih dokumentov kot pričevalec preteklega in sedanjega časa nogometa v
osrednji Sloveniji. Zato pričakujemo njegovo trajno zgodovinsko vrednost in bi to lahko
poskusili tržiti. Predlagal je, da vsak član IO MNZ Ljubljana pridobi vsaj dva sponzorja, ki bi
podprla projekt v višini 500 eur. Če več, pa je seveda dobrodošlo. Takšne tarife so imeli na
MNZ Ptuj ob izdaji zbornika za 40 let delovanja. Objavili bi tudi sponzorje, ki bi MNZ Ljubljana
nudili kakršnekoli storitve npr. avtobusni prevozi, nabava materiala, nabava športnih
rekvizitov, pisarniškega materiala. Predsednik bo napisal povabilno pismo za sponzorje in ga
tudi razposlal vsem članom IO, da ga uporabijo. Akcija bi morala steči že v začetku januarja,
saj bo šel zbornik do konca januarja že v tisk. Predlagal je, da se zaradi koordinacije sporoči v
pisarno katere sponzorje bo kdo pridobil ali nagovoril, pa tudi če za to ne bi imel nikakršnih
možnosti.

SKLEP188: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z dvanajstimi (12) glasovi ZA potrdili,
predlog predsednika, da se bo pristopilo k pridobivanju sponzorjev za podporo izdaje
Zbornika 100 let MNZ Ljubljana.

6. Razno
- Turnir 6 mest U13 v Ljubljani – nagrade
Predsednik je članom pojasnil, da je v zvezi z izplačilo nagrad zaposlenima za dodatno delo v
zvezi s Turnirjem 6. mest U13 Ljubljana, govoril tudi z računovodkinjo. Glede na to, da imata
zaposlena v pogodbi o zaposlitvi tudi možnost izplačila do največ 20% delovne uspešnosti je
oblikoval predlog, da se Kranjec Sandiju izplača 100 eur (neto) in Istenič Dragici 40 eur (neto)
za opravljeno dodatno delo, ki je bilo potrebno za kvalitetno in uspešno izvedbo Turnirja
6.mest U13 v Ljubljani.
Glasovanje:
•

ZA 12

SKLEP189: Člani IO MNZ Ljubljana so z dvanajstimi (12) imi glasovi ZA potrdili in sprejeli
predlog, da se Kranjec Sandiju izplača 100 eur (neto) in Istenič Dragici 40 eur (neto) za
opravljeno dodatno delo, ki je bilo potrebno za kvalitetno in uspešno izvedbo Turnirja
6.mest U13 v Ljubljani.
- Stečaj ŽNK Najboljša picerija Oliva, Trbovlje - informacija
Predsednik je pojasnil, da smo s strani stečajne upraviteljice prejeli obvestilo, da je ŽNK
Najboljša picerija Oliva, Trbovlje v stečajnem postopku. Ko bo stečaj zaključen je potrebno to
sporočiti skupščini in izključiti klub iz članstva MNZ Ljubljana.
Člani izvršnega odbora so vzeli informacijo na znanje.

7. Pobude in predlogi.
Pri tj. točki dnevnega reda je podpredsednik g. Koren povedal, da bo Komisija za plačevanje
sodniških taks srečala v januarju ter da delo stopa v zaključno fazo, tako da bi pilotno lahko
pričeli s plačevanjem po novem že v prvi polovici prihodnjega leta. Opozoril je na pasivnost
drugih komisij in pozval člane IO MNZ Ljubljana, da se ponovno motivirano lotijo nalog in dela
za MNZ Ljubljana. Posebej je pri tem meril na Strokovno, mladinsko in komisijo za ženski
nogomet.
Predsednik je predstavil pogovor z g. Jakopičem, ki pripravlja projekt dela s klubi, trenerji za
otroške selekcije in vzpostavljanje povezav med klubi. Za primeren honorar je to pripravljen
voditi, še prej se čaka odgovor NZS ali bi bili oni nosilci tega projekta. Podrobnosti sledijo na
naslednji seji IO MNZ L.
Seja se je zaključila ob 18.59 uri.

Zapisnikarica:
Istenič Dragica

Predsednik MNZ Ljubljana
Mag. Mravljak Gvido
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_________________________

