ZAPISNIK
27. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA MEDOBČINSKE NOGOMETNE ZVEZE LJUBLJANA, ki je bila v
PONEDELJEK 24. 2. 2019, ob 17.30 uri, v prostorih predavalnice DOMOVANJE, Pod hribom 55,
Ljubljana.
Navzoči člani IO: Mag. Mravljak Gvido, Oražem Stanislav, Koren Rafael, Rozina Grega, Petrič
Metod, Kebe Miha (DNT), Marinko Aleš, Klinc Marko, Korošec Rok, Zidar Jože, Majcen Boštjan,
Zalar Sebastian
Odsotni člani IO: Govedarević Stevo, Novak Borut, Završan Tone,
Navzoči člani NO: Kreft Rado, Gašperšič Robert
Odsotni člani NO: Dobrun Žiga
Ostali navzoči: Sandi Kranjec

DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pregled in potrditev zapisnika 26. seje IO MNZ Ljubljana z dne 17.12. 2019.
Poročanje predsednika s 43. seje IO NZS, z dne 30.1.2020
Obravnava problematike ženskega nogometa
Informacija o delovnem sestanku Komisije za sodniške zadeve-pilotna uvedba taks.
Ustno poročilo o delovanju Inštruktorske službe in regijskih centrov MNZ Ljubljana
Predlog imenovanja 3. Člana inštruktorske službe za MNZ Ljubljana
Predlog reorganiziranja strokovnih zadev na MNZ Ljubljana
Imenovanje dodatne članice v Komisijo za ženski nogomet
Obeležitev 100 let delovanja MNZ Ljubljana- določitev datuma svečane akademije
Pregled stanja pridobivanja sponzorjev za Zbornik 100 let MNZ Ljubljana
Razno.
Pobudne in predlogi.

Sprejem dnevnega reda 27. seje
Predsednik je prebral dnevni red 27. seje in ga dal na glasovanje:
- ZA potrditev dnevnega reda po predlogu predsednika (12 članov).

1. Pregled in potrditev zapisnika 26. seje IO MNZ Ljubljana z dne 17.12. 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 26. redne seje z dne 17. 12. 2019, so soglasno glasovali vsi člani.

SKLEP190: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z dvanajstimi (12) glasovi ZA potrdili
zapisnik 26. seje z dne 17. 12. 2019.

2. Poročanje predsednika s 43. seje IO NZS, z dne 30.1.2020
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. Obravnava problematike ženskega nogometa.
Predsednik je članom IO poročal, da se je v zadnjem obdobju srečal z več predsedniki ŽNK z
našega območja in se tako neposredno seznanil s stanjem v ženskem nogometu, ki po mnenju
vseh delujočih nazaduje. Vseh težav ŽNK MNZL ne more reševati, saj je ženski nogomet in
vodenje tekmovanj v izključni pristojnosti NZS. Lahko, pa pomaga ŽNK s promocijo in
posredovanjem predlogov na NZS. Predloge, pa mora pripraviti Komisija za ženski nogomet.
Predsednik Komisije za ženski nogomet Klinc Marko je članom poročal o vsebini zapisnika
zadnje seje komisije. Odprl je kar nekaj problematik ženskega nogometa v Sloveniji in navedel
nekaj predlogov sprememb, ki bi bili potrebni za dvig popularizacije ženskega nogometa.
Sledila je daljša razprava. Člani so si bili enotni, da naj Komisija za ženski nogomet do ene od
naslednjih sej pripravi konkretne pisne predloge, ki jih bodo obravnavali.
- ZA seznanitev s poročilom Komisije za ženski nogomet in ZA pripravo pisnih predlogov je
glasovalo vseh 12 članov.

SKLEP191: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z dvanajstimi (12) glasovi ZA potrdili,
da so se seznanili s poročilom predsednika Komisije za ženski nogomet ter sprejeli sklep,
da do ene od naslednjih sej izvršnega odbora komisija pripravi pisne predloge.

4. Informacija o delovnem sestanku Komisije za sodniške zadeve-pilotna uvedba taks.

Predsednik Komisije za sodniške zadeve Koren Rafael je povedal, da se je komisija sestala pred
sejo izvršnega odbora, na kateri so bili tudi predstavniki NK Interblock, NK Domžale, NK Brinje
Grosuplje, ND Slovan in NK Ivančna Gorica, klubi ki bodo sodelovali v pilotni izvedbi plačevanja
sodniških taks, ki se bo začela izvajati z začetkom spomladanskem delom sezone 2019/20.
Njihov odziv je zelo pozitiven. Aplikacija za obračun sodniških stroškov je pripravljena za pilotni
projekt. Sedaj je potrebno počakati še informacijo s strani računovodstva, kolikšen bo njihov
strošek za pripravo potrebnih obračunov, ki ga bodo morali klubi poravnati poleg taks.
Po opravljeni analizi pilotnega projekta bo o obvezni uvedbi plačevanja sodniških taks
ponovno odločal IO MNL in v primeru pozitivne ocene, le to predlagal v obravnavo in končni
sprejem Skupščini MNZL.
Sledila je krajša razprava.
Sledilo je glasovanje:
- ZA je glasovalo vseh 12 članov IO

SKLEP192: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z dvanajstimi (12) glasovi ZA sprejeli
sklep, da bodo v pilotni izvedbi plačevanja sodniških taks v spomladanskem delu sezone
2019/20 sodelovali naslednji klubi: NK Domžale, NK Ivančna Gorica, NK Brinje Grosuplje,
ND Slovan in NK Interblock.

5. Ustno poročilo o delovanju Inštruktorske službe in regijskih centrov MNZ Ljubljana
O delovanju inštruktorske službe na MNZL je na kratko poročal predsednik. S 1.1.2019 je
ponovno zaživela Inštruktorska služba po MNZ-jih. MNZ Ljubljana je dobila dva inštruktorja in
tretjega bo za delovanje na območju MNZL, NZS zaposlila v letu 2020. MNZ L je bila v letu 2019
razdeljena na štiri pod centre in sicer Ljubljana1-center, Ljubljana2-center, Dolenjska in
Ljubljana-Zasavje. Skupno je bilo načrtovanih 57 treningov za vse centre in 56 treningov je
bilo izvedeno, ter ena trening tekma proti MNZ Gorenjske. Za U12 je bilo prisotnih 191 igralcev
in od tega 10 vratarjev. V starostni skupini U 13 je sodelovalo 177 igralca in med njimi 9
vratarjev. Celotno upravljanje je kot že v preteklosti koordiniral Boštjan Kreft. Treninge na
regijskih centrih sedaj vodi en inštruktor in dva trenerja MNZL. V letu 2019 se je na novo odvilo
tudi 8 treningov za starost U 14, ki pomeni nadaljnjo selekcijo igralcev za reprezentanco
Slovenije U 15. Poskusno se je pričelo z mentorstvom trenerjem in s strokovnim svetovanjem
klubom. Inštruktorji so nadaljevali s pripravo strokovnih gradiv in sodelovali s selektorji NZS
pri delu v mlajših reprezentancah, sodelovali so pri strokovnem izpopolnjevanju trenerjev
MNZL in se udeleževali tekem reprezentanc MNZL.
Ocena je, da je projekt regijskih centrov in Inštruktorske službe zastavljen dobro in poteka v
pravo smer, vendar bo potrebno še veliko dela, da bo dosegel vse zastavljene cilje.
Člani IO so se seznanili s poročilom dela inštruktorske službe MNZL.

6. Predlog imenovanja 3. člana inštruktorske službe za MNZ Ljubljana
NZS bo na podlagi sklepa IO NZS, da ima MNZL z letom 2020 3. inštruktorje tako zaposlilo še
3. inštruktorja za MNZ Ljubljana. Predlog s strani predsednika je, da tudi MNZL podpre predlog
NZS, da zaposli Kreft Boštjan, ki izpolnjuje pogoje, ki so za to mesto potrebni.
Po krajši razpravi je sledilo glasovanje:
- ZA je glasovalo vseh 11 članov IO MNZ Ljubljana.
SKLEP193: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z enajstimi (11) glasovi ZA potrdili,
predlog predsednika, da bi bil 3. član inštruktorske službe NZS za MNZ Ljubljana Kreft
Boštjan.
7. Predlog reorganiziranja strokovnih zadev na MNZ Ljubljana
Na prošnjo Zalar Sebastiana je bila 7. točka obravnavana pred 6. točko.
Predsednik je članom IO MNZL predstavil predlog za okrepitev dela na strokovnih zadevah.
Delo strokovnih komisij je v zadnjem času nekoliko zastalo in za zagotovitev kontinuitete dela
je predlagal, da se proti finančni nagradi zadolži g. Matjaža Jakopiča, da pripravlja vse potrebne
dokumente in nadzira njihovo izvajanje. Tako bi opravil analizo stanja, pripravil programe,
ciljev in nalog v okviru inštruktorske službe MNZ L, pripravil letni program dela in nalog glede
na ugotovljeno analizo stanja, opravljal mentorstvo s trenerjev v sodelovanju z inštruktorji,
koordiniral in nadziral realizacijo programa, pripravljal poročila za komisije in IO MNZL in letno
evalvacijo programa.
V razpravi je prevladalo mnenje, da je potrebno pred odločanjem o predlogu opraviti še
pogovore z vodstvom DNTOZ Ljubljana in uskladiti delo na strokovnem področju. Člani so v
razpravi opozorili, da bi naštetim nalogam lahko dodali še dodatne naloge.
G. Zalar je napovedal skorajšnji sklic vseh strokovnih komisij in nadaljevanje začetega dela, ki
je tudi zaradi njegovih študijskih obveznosti zastalo.
Sejo je ob 18.45 uri zapustil Zalar Sebastian.
8. Imenovanje dodatne članice v Komisijo za ženski nogomet
V skladu z razpravo v 3. Točki tokratnega dnevnega red IO MNZL je ŽNK Radomlje izkazalo velik
interes in pripravljenost za sodelovanje pri delu Komisije za ženski nogomet pri MNZL in za
članico prej omenjene komisije predlagalo ga. Manco Jereb.
Razprave na ta predlog ni bilo zato ga je predsednik dal na glasovanje.

SKLEP194: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z enajstimi (11) glasovi ZA potrdili,
predlog predsednika, da se imenuje Manca Jereb za članico Komisije za ženski nogomet MNZ
Ljubljana.

9. Obeležitev 100 let delovanja MNZ Ljubljana- določitev datuma svečane akademije.
Predsednik je člane IO MNZL seznanil, da ima NZS načrtovano slavnostno Skupščino 23.4.2020,
na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Po tehtnem premisleku je nespametno pripraviti
svečano akademijo ob 100 letnici MNZL časovno blizu prireditve NZS. Zato je predlagal, da se
svečana Akademija izvede v jeseni, bodisi v drugi polovici septembra ali oktobra. Ker še tečejo
pogovori o kraju izvedbe in ker še ni določen dan volitev v organe NZS, je sedaj še prezgodaj
za določitev točnega datuma naše prireditve.

10. Pregled stanja pridobivanja sponzorjev za Zbornik 100 let MNZ Ljubljana.
Predsednik je pojasnil, da bo glede na izvedbo akademije na kasnejši datum, pripravil novo
prošnjo za sponzorje članom IO, kjer ni datuma do kdaj je potrebno odgovoriti. Prosil je, da
člani IO MNZL sporočajo svoje dogovore oziroma osebna poznanstva z odločevalcih pri
potencialnih sponzorjih, ki so poleg gospodarskih družb lahko tudi občine, javni zavodi ipd.
Sledila je daljša razprava. Nekateri člani so že konkretno pristopili k iskanju sponzorjev.

11. Razno
-

Plan terminov reprezentančnih akcij v 2020

Vodja tekmovanja Sandi Kranjec je povedal, da je pripravil plan terminov reprezentančnih akcij
v 2020, ki ga bo poslal vsem klubom po elektronski pošti, prav tako bo pa objavljen na spletni
strani.
-

Komisar za delegiranje sodnikov 2. SML/SKL

Komisar za delegiranje sodnikov 2. SML/SKL na Vzhodu prejema 500 eur honorarja na sezono.
Predsednik je predlagal, da se v enaki višini odobri tudi Kurež Miran, ki opravlja to delo v MNZ
Ljubljana.
Sledilo je glasovanje:
- ZA predlog so glasovali vsi prisotni člani.
SKLEP195: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z enajstimi (11) glasovi ZA potrdili,
predlog predsednika, da se Komisarju za delegiranje sodnikov 2. SML SKL v MNZ Ljubljana
na sezono izplača honorar v višini 500 eur.

12. Pobude in predlogi.

Seja se je zaključila ob 19.46 uri.

Zapisnikarica:
Istenič Dragica

Predsednik MNZ Ljubljana
Mag. Mravljak Gvido

________________________

_________________________

