ZAPISNIK
Od PONEDELJKA 1. 8. do SREDE 3. 8. je potekala (13. seja) korespondenčna seja Izvršnega
odbora Medobčinske nogometne zveze Ljubljana. Na dnevnem redu je bilo pet točk. V
predpisan roku se je odzvalo 11 članov IO MNZ Ljubljana, ki so s potrebno večino sprejeli
vseh pet točk.
1. Potrditev formiranih lig za tekmovalno leto 2016/17
Sprejet je bil predlog formiranih lig, ki je bil pripravljen na podlagi prijav klubov in v
skladu s Propozicijami MNZ Ljubljana in sprejetimi sklepi IO MNZ Ljubljana. Potrjene lige
in skupine se objavijo na spletni strani ter po elektronski pošti pošljejo v vse klube.
Glasovalo: 11 članov – ZA 11 / PROTI 0
2. Potrditev tekmovalnega koledarja za tekmovalno leto 2016/17
Sprejet je bil predlog koledarja, ki je bil narejen na podlagi števila prijavljenih ekip ter
upoštevajoč koledar v tekmovanju NZS. Potrjen koledar se objavi na spletni strani ter po
elektronski pošti pošljejo v vse klube.
Glasovalo: 11 članov – ZA 11 / PROTI 0
3. Potrditev pooblastila vodji tekmovanja MNZ Ljubljana za spremembe sestave lig in
koledarja tekmovanja
Sprejeto je bilo pooblastilo vodji tekmovanja MNZ Ljubljana, da morebitne odpovedi ekip
upošteva pri sestavi lig in ustrezno popravi sistem igranja ter ustrezno korigira koledar
tekmovanja za posamezne lige. Vse spremembe je potrebno ažurno objavljati na spletni
strani MNZ Ljubljana.
Glasovalo: 11 članov – ZA 11 / PROTI 0
4. Predlog Mladinske komisije MNZ Ljubljana – uvedba uradnih sodnikov v ligah U-13
Komisija za Mladinski nogomet je na svoji seji sprejela sklep, da IO MNZ Ljubljana
predlaga, da se v ligah U-13 spet uvedejo uradni sodniki v te lige. IO MNZ Ljubljana je
predlog sprejel. Zaradi te spremembe se vse klube obvesti o tem sklepu.
Glasovalo: 11 članov – ZA 9 / PROTI 2

5. Sprejem pogojnega članstva v MNZ Ljubljana – Futsal Club Ivančna Gorica
Futsal Club Ivančna Gorica je na MNZ Ljubljana vložil vso potrebno dokumentacijo s
prošnjo za sprejem v članstvo MNZ Ljubljana. Ker mora za sprejem v članstvo MNZ
Ljubljana odločati skupščina, ki pa je v letošnjem letu že bila. Ker klub želi že letos
tekmovati v 2. SFL je bil sprejet sklep o pogojnem članstvu, ki dovoljuje sodelovati v
tekmovanju NZS. Na prvi redni seji Skupščine MNZ Ljubljana pa bo obravnavana prošnja
za polnopravno članstvo v MNZ Ljubljana.
Glasovalo: 11 članov – ZA 11 / PROTI 0
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