
V TOREK 7. 6. se je Izvršni odbor Medobčinske nogometne zveze Ljubljana sestal na 11. seji, 
ki je bila od 8. do 9. 6. korespondenčno dokončana.  

Predsednik je podal informacije iz 47. redne skupščine MNZ Ljubljana z dne 6. 4. 2016: 

Skupščino je z uvodnim pozdravom odprl predsednik, ki se je nadaljevala z podelitvijo priznanj 
in odlikovanj MNZL za koledarsko leto 2016: 

- Darko Marinčič, NK Brinje Grosuplje (Častni član MNZL), 

- Darko Klarič, NK Bravo (Plaketa MNZL), 

- Janez Kovačič, NK Brinje Grosuplje (Medalja MNZL), 

- Mitja Šporar, NK Brinje Grosuplje (Medalja MNZL),  

- NK Bela Krajina (srebrna plaketa MNZL – za 90 let delovanja),  

- ŠD Dobrova (bronasta plaketa MNZL – za 40 let delovanja),  

- ŠD Dob (bronasta plaketa MNZL – za 40 let delovanja),  

Sledilo je poročilo predsednika o delu izvršnega odbora MNZL v letu 2015 ter obravnava 
realizacije plana dela MNZL v letu 2015 in obravnava plana dela MNZL za leto 2016.  
 
Pri tej točki se oglasil predsednik NK Brinje Grosuplje in navedel nekaj urgentnih stvari katerih 
bi se po njihovem mnenju morala MNZ Ljubljana lotit oziroma nameniti nekaj pozornosti v letu 
2016: 
 

- Prevelik razkorak med prvo ligaškimi klubi in ostalimi klubi.  

- Resno se je potrebno vprašati po urejenosti 2. in 3. lige. – kvalifikacije za napredovanje.  

- Nogomet, klubi in sredstva se drobijo, kar pomeni padanje kvalitete v vseh segmentih.  

 
Predsednik je zagotovil, da bo vprašanje glede urejenosti 2. in 3. lige posredovano NZS v čigar 
pristojnosti  je zmanjšanje oziroma povečanje ekip, ki nastopajo v 1., 2. in 3. SNL. Predsednika 
NK Brinje pozval, da predloge poda pisno in  jih tudi obrazloži, prvič v smislu izpostavitve 
problema in drugič kje vidi rešitve. Od skupščine do danes pisne pobude ni bilo. 
 
Podana in obravnavana so bila tudi naslednja poročila: Poročilo Nadzornega odbora, Finančno 
poročilo za 2015 in finančni plan 2016, Poročilo Mladinske komisije MNZL, Poročilo Komisije 
za ženski nogomet MNZL, Poročilo Komisije za mali nogomet, Poročilo DNS Ljubljana o 
porabljenih sredstvih dotacije, Poročilo DNTOZ Ljubljana o porabljenih sredstvih dotacije. 
 

Člani MNZ Ljubljana so na skupščini sprejeli v članstvo naslednja nova društva:  

- ŠPORTNO DRUŠTVO Mlinše,  

- ŽENSKI NOGOMETNI KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA in  



- ŠPORTNO DRUŠTVO NOGOMETNA ŠOLA BELA KRAJINA. 

 

REGIJSKI CENTRI MNZ – Program NZS 

S pričetkom novega tekmovalnega leta 2016/2017 bo NZS s strateškimi usmeritvami na 
področju mladinskega nogometa uvedla nekatere spremembe pri izvajanju programov 
nogometnih centrov MNZ. Vadbo v nogometnih centrih MNZ želi NZS čim bolj približati 
igralcem in klubom v vseh regijah, zato se bodo vsebine programa Regijski centri MNZ v 
sodelovanju trenerjev MNZ, koordinatorjev na področju Nogomet za vse, klubskih trenerjev in 
trenerjev NZS, izvajale regijsko v vseh devetih medobčinskih nogometnih zvezah. 

Na spletni povezavi http://www.nzs.si/nzs/okroznice je objavljena okrožnica NZS št. 08/16 – 
Regijski centri MNZ. 

Glede na vsebino okrožnice, so člani prišli do enotnih zaključkov: 

-  da se pri izvedbi treningov vključi tudi trenerje vratarjev, 

-  da se poenoti delo med trenerji po posameznih sredinah, 

-  da se za izvedbo treningov zagotovijo travnate nogometne površine, 

-  da se na MNZ Ljubljana oblikuje skupina, ki bo vzpostavila kontakt z Zavodom za šport 
Ljubljana, 

-  da se od NZS prejme navodilo, s kakšnim številom trenerjev mora MNZ Ljubljana 
operirati, da bo regijsko kvalitetno pokrita, 

-  da se sestaneta Strokovna in Mladinska komisija zaradi izbora trenerjev, ki delajo s 
starostno kategorijo od U11 do U15. Izbrani trenerji bi neposredno sodelovali pri predstavitvi 
Regijskih centrov. 

Prenos informacij iz 14. tradicionalnega mednarodnega turnirja »TROFEJ BEOGRAD« 

Ekipa MNZ Ljubljana (letnik 2002) se je že štirinajstič udeležila mednarodnega turnirja »Trofej 

Beograd«. Na turnirju smo zasedli 4. mesto, čeprav bi bilo lahko z malo sreče tudi drugače. 

Premagali so vrstnike iz Sarajeva ter izgubili z Budimpešto. V tekmi za tretje mesto smo izgubili 

po enakovredni tekmi z domačini iz Beograda. Ker so domačini letos uporabljali dve igrišči na 

turnirju, je bilo sobotno popoldne prosto. Ta prosti čas smo izkoristili za ogled prvenstvene 

tekme prve lige na stadionu JNA.  

 

Dogovor o sodelovanju z regionalno nogometno zvezo Bratislava 



V okviru turnirja v Beogradu smo se tudi sestali z delegacijo iz regionalne nogometne zveze 

Bratislava. Le ti so nas povabili na dvoranski turnir v decembru mesecu. Vabilo smo sprejeli in 

potrdili udeležbo. V naslednjih dneh bomo v stikih z Bratislavsko zvezo, da bi dobili kaj več 

informacij o samem turnirju. Se pravi predvsem s kakšno žogo se bo igralo. Če bo to odbojna 

žoga in posledično sodelovanje Futsal ekipe oziroma navadna žoga in sodelovanje ekipe iz 

normalnega nogometa. 

 

Zaključek tekmovalne sezone 2015/2016 

Prvenstvo v tekmovanjih MNZ Ljubljana gre h koncu. Članski, mladinski, kadetska in 1. liga st. 

dečki so tekmovanje zaključili. V RLL je prvo mesto osvojil NK Jevnica. Medtem so imeli v 

Jevnici minuli petek že pregled licenčne komisije za 3. SNL center, ki jo bo v naslednjih dve 

sezonah vodila MNZ Ljubljana. Imajo kar zajeten poseg v sam objekt, ki pa ne bo predstavljal 

velikega finančnega vložka. 

Vsa tri pokalna tekmovanja so zaključena. Člani prvi Roltek Dob in finalist Kalcer Radomlje. Ti 

dve ekipi bosta tudi v državnem pokalnem tekmovanju predstavljala MNZ Ljubljana v naslednji 

sezoni. Pri mladincih je pokalno lovoriko osvojil NK Interblock. Pri pokalu mlajših dečkov pa je 

prvo mesto osvojil NK Bravo. 

V naslednji sezoni se bo se bo začel uporabljati nov informacijski sistem »REGISTA«. V ta 

namen bo v četrtek 9. 6. organizirana predstavitev sistema. Ker imamo pri nas veliko število 

klubov, smo klube za prestavitev razdelili v tri skupine, da bi lahko bolj kvalitetno izpeljali 

predstavitev. Prvo predstavitev bodo izpeljali predstavniki firme, ki je sistem naredila, drugi 

dve pa bomo izvedli zaposleni v pisarni MNZ Ljubljana.       

 

Sprememba tekmovalnega sistema na nivoju 2. SNL in nižje 

MNZ Ljubljana je od NZS prejela dopis z dne 1. 6., ki se nanaša na spremembo tekmovalnega 

sistema na nivoju 2. SNL in nižje. Prisotni člani na seji so glede na navedeno prišli do enotnih 

predlogov, ki bi jih bilo potrebno posredovati na NZS: 

- IO MNZ Ljubljana podpira predlog, da se 2. SNL poveča iz 10 na 16 članov v TL 2017/18, 

-  IO MNZ Ljubljana podpira predlog, da bi v 16 članski 2. SNL lahko nastopale največ 4 B 

ekipe klubov 1. SNL vendar pod pogoji Tekmovalnega pravilnika NZS. Se pravi da B ekipa začne 

v članski MNZ ligi, 

-  IO MNZ Ljubljana predlaga, da bi na tekmah 2. SNL med začetnimi 11 igralci morali 

nastopiti vsaj 3 mladi igralci do 21 let, 

-  IO MNZ Ljubljana podpira predlog o modifikaciji sistema tekmovanj na nivoju 3. lig in 

predlaga, da posamezni prvaki 3. lig direktno napredujejo v  2. SNL, brez dodatnih kvalifikacij. 


