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Z A P I S N I K  

 
25. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA MEDOBČINSKE NOGOMETNE ZVEZE LJUBLJANA, ki je bila v 
ČETRTEK 14. 11. 2019, ob 18,00 uri, v prostorih podjetja Domovanje, Pod hribom 55, v 
Ljubljani. 
 
Navzoči člani IO:  Mag. Mravljak Gvido, Novak Borut, Koren Rafael, Završan Tone, Rozina 
Grega, Petrič Metod, Govedarević Stevo (DNSLJ), Marinko Aleš, Klinc Marko, Majcen Boštjan 
 
Odsotni člani IO: Oražem Stanislav, Zalar Sebastian, Korošec Rok,  
 
Navzoči člani NO: Kreft Rado, Gašperšič Robert 
  
Odsotni člani NO: Dobrun Žiga 
 
Ostali navzoči: Sandi Kranjec, Mitić Radivoje 
 
 
DNEVNI RED: 

 
 
  

1. Pregled in potrditev zapisnika 24. seje IO MNZ Ljubljana z dne 12. 9. 2019. 
2. Poročanje predsednika s sej UO NZS.  
3. Turnir 6 mest za U 13 v Ljubljani, dne 15 - 17. 10. 2019 – poročilo. 
4. Določitev delegacije za udeležbo na turnirju U 13 v Bratislavi od 29. 11. – 1. 12. 
5.    Vabilo na tekmo U12, U13 z Zagrebom 20. 11. 2019 
6. Poročilo s tekme amaterskih reprezentanc MNZLJ – BG 6. 11. 2019. 
- Določitev mesečne nagrade selektorjema reprezentanc MNZ Ljubljana. 
7. Zbornik od 100. letnici MNZ Ljubljana: 
- poročilo predsednika komisije, 
- nagrade za člane komisij.  
8. Poročilo vodje tekmovanja. 
9. Razno. 
- Božičnica za zaposlene. 
10. Pobude in predlogi. 
 
 

Sprejem dnevnega reda 25. seje 
 
Člani so prejeli predlog razširitve dnevnega reda in sicer v 5. točki Vabilo na tekmo U12, U13 z 

Zagrebom 20. 11. 2019. Ostale točke se preštevilčijo. Predsednik ga je dal na glasovanje:  
 
- ZA potrditev razširitve dnevnega reda po predlogu predsednika (10 članov). 
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1. Pregled in potrditev zapisnika 24. seje IO MNZ Ljubljana z dne 12. 9. 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 24. redne seje z dne 12. 9. 2019, so soglasno glasovali vsi člani.  
 
 

SKLEP177: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z desetimi (10) glasovi ZA potrdili 
zapisnik 24. seje z dne 12. 9. 2019. 

 
 

2. 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. 
 
 

3. Turnir 6 mest za U 13 v Ljubljani, dne 15 - 17. 10. 2019 – poročilo. 

 

Turnir U-13 je bil po mojem mnenju izveden na zelo visoki ravni, kar potrjujejo odmevi ostalih 
ekip udeleženk. Žal smo 4 dni pred začetkom doživeli šok, ko nam je Podgorica odpovedala 
udeležbo. Ker smo bili predvsem zaradi časovne stiske neuspešni, smo bili primorani 
spremeniti sistem igranja. Na koncu se je to pokazalo za pravo potezo saj je vsaka ekipa igrala 
na turnirju z vsako. Na turnirju je potekalo vse gladko kot da imamo že dolgo tradicijo 
organiziranja turnirjev. Je pa res, da se lahko tudi ko gostuješ na turnirju ogromno naučiš. Na 
tem turnirju se je tudi prvič izvedlo, da je vsaka ekipa s seboj pripeljala sodnika. S tem smo 
pripomogli, da so se srečali in izmenjali sodniki iz petih držav. Dogovorjeno je bilo, da se tudi 
v bodoče nadaljuje s tako prakso.  

 

Tekmovalni del je bil tudi izredno zanimiv, kar tri ekipe so dosegle po tri zmage in s tem isto 
število točk. V krogu treh ekip je po slabši gol razliki izpadel Beograd. Brno in Ljubljana pa sta 
bila po vseh postavljenih kriterijih enaka. Zato o zmagovalcu turnirja odločal žreb, ki pa je 
pripadel ekipi Brna. 

 

- ZA seznanitev s poročilom je glasovalo vseh 10 članov. 

  

 

SKLEP178: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z desetimi (10) glasovi ZA potrdili, da 
so se seznanili s poročilom 6. mest Turnirja U-13. 
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4. Določitev delegacije za udeležbo na turnirju U 13 v Bratislavi od 29. 11. – 1. 12 v 
dvorani. 

 
Odhod reprezentance U-13 (LETNIK 2006) na turnir U-13 v Bratislavo je v petek 29. 11. 
Povratek v nedeljo 1. 12. 2019.    
 
Predlog delegacije, ki bo spremljala 18 igralcev: Selektor Boštjan Kreft, trener Starič Žiga, 
predsednik Gvido Mravljak, podpredsednika Koren Rafael in Novak Borut, člana NO Gašperšič 
Robert ali Kreft Rado. 
 
Glasovanje: 
 
- ZA je glasovalo vseh 10 članov. 
 

SKLEP179: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z desetimi (10) glasovi ZA potrdili 
delegacijo, ki bo spremljala reprezentanco U13 MNZL na turnir v Bratislavo: Selektor 
Boštjan Kreft, trener Starič Žiga, predsednik Gvido Mravljak, podpredsednika Koren 
Rafael in Novak Borut, člana NO Gašperšič Robert ali Kreft Rado. 

 
 
 

5. Zagreb okolica – vabilo na tekmo (U12, U13) s HNS Središče Zagreb 
 
Prejeli smo vabilo na prijateljski tekmi (U12, U13) s HNS Središče Zagreb, ki bi s odigrali v sredo 
20. 11.  
 
Delegacija: Selektor Boštjan Kreft, trener Starič Žiga, trenerja Regijskih centrov Mitja Barborič 
in Vanja Starčevič ter Rado Kreft. 
 
Glasovanje: 
 
- ZA je glasovalo vseh 10 članov. 
 

SKLEP180: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z desetimi (10) glasovi ZA potrdili 
delegacijo, ki bo spremljala reprezentanco U12, U13 MNZL na prijateljski tekmi s HNS 
Središče Zagreb: Selektor Boštjan Kreft, trener Starič Žiga, trenerja Regijskih centrov Mitja 
Barborič in Vanja Starčevič ter Rado Kreft. 
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6. Poročilo s tekme amaterskih reprezentanc MNZLJ – BG 6. 11. 2019. 

 
- Določitev mesečne nagrade selektorjema reprezentanc MNZ Ljubljana.  
 
 

Amaterska reprezentanca se že tradicionalno 9. leto dvakrat letno pomerita v prijateljski 
tekmi. Tokrat je bila gostitelj MNZ Ljubljana. Tekma se je odigrala na igrišču NK Radomlje.  
 
24. do 26. marca 2020 smo že vabljeni na tekmo v Beograd.  
Najprej je predsednik naštel tekmovanja, ki so se jih udeleževale selekcije MNZ Ljubljana v letu 
2019. Z  FS Beogradom smo odigrali dve prijateljski tekmi amaterskih reprezentanc obeh zvez. 
Že tradicionalno smo v maju sodelovali smo na močnem mednarodnem turnirju U 14 Beograd 
Trophe 2019, ki ga organizira FS Beograd. Z reprezentanco u 14 smo se udeležili 
mednarodnega turnirja 4 glavnih mest, ki je bil letos na Dunaju. V mesecu juniju smo se 
udeležili mednarodnega turnirja U 16 v Brnu. V mesecu oktobru smo v Ljubljani organizirali 
mednarodni turnir U 13 in v mesecu decembru se bomo udeležili mednarodnega turnirja U 13 
v Bratislavi. Z reprezentanco Zagreb okolica bomo v Sisku odigrali dve prijateljski tekmi U 12 
in U 13. Iz tega prikaza je razvidno koliko dela je z vodenjem reprezentanc MNZ kjer ni všteto 
priprave in izbira ter selekcija igralcev, dogovori s klubi ipd. Vse to sta do sedaj oba selektorja 
počela brezplačno oziroma za potovanja sta prejela 25% dnevnico, ki ni pokrila niti stroškov za 
pijačo. Bilo bi prav, da se jima finančno dodeli neka nagrada oziroma vzpodbuda. 
Predsednik je članom predlagal, da se selektorjema reprezentanc MNZ Ljubljana Kreft 
Boštjanu in Starič Žigi prične mesečno izplačevati 100 eur/bruto, saj do sedaj, za vso dodatno 
delo nista prejemala nič. S tem bi poskrbeli, da članska amaterska reprezentanca prične z 
enkrat mesečnimi treningi, ki bodo definitivno pripomogli k cilju boljših uvrstitev v tekmovanju 
UEFA Regions Cup s ciljem zmagati na kvalifikacijah v državi in se uvrstiti v nadaljnji 
mednarodni turnir.     
 
 
Glasovanje: 
 
- ZA je glasovalo vseh 10 članov. 
 

SKLEP181: Člani IO MNZ Ljubljana so sprejeli sklep, da se selektorjema reprezentanc MNZ 
Ljubljana Kreft Boštjanu in Starič Žigi prične mesečno izplačevati 100 eur/bruto in sicer že za 
mesec oktober.  

 
 

7. Zbornik od 100. letnici MNZ Ljubljana: 
- poročilo predsednika komisije, 
- nagrade za člane komisij. 

 
Predsednik je povedal, da je predsednik odbora Leon Lobe prestavil sejo Odbora za pripravo 
zbornika, ki je bila predvidena za danes, saj še ni pripravljen osnutek tiska.  
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Do naslednje seje bodo pripravljeni predlogi nagrad za resnično kvalitetno opravljeno delo, ki 
se izvaja v ta nam, že pol leta.  
 
Predsednik je nagovoril člane, da intenzivno pomagajo pri iskanju sponzorjev zbornika. 
Pripravil bo dopis, ki se bo pri uporabljal pri dotaciji podjetji za tisk.  
 
Člane je tudi informiral, da je Fundacija za šport objavila razpis za uporabo sredstev fundacije 
za financiranje športnih organizacij in sicer založništvo v športu, na katero je MNZ Ljubljana 
kandidirala v višini 7.000 eur.  
 
Glasovanje: 
 
- ZA je glasovalo vseh 10 članov. 
 

SKLEP182: Člani IO so z desetimi (10) glasovi ZA potrdili, da so se seznanili s kandidaturo 
MNZ Ljubljana na razpisu FŠ za sredstva, ki jih dodeljuje za založništvo v športu. 

 
 

8. Poročilo vodje tekmovanja.  

 
Od septembrskega poročila pa do tega tedna so vsa tekmovanja potekala tekoče. V zadnjem 
času je vreme postalo glavni dejavnik v našem nogometu. Prihajajoči vikend je zadnji v jesenski 
sezoni. Bo pa definitivno najbolj zahteven. Kar nekaj klubov je svoje tekme preselilo na igrišča 
z umetno travo. Sigurno pa bo veliko tekem odpovedanih. Ob teh odpovedih bo vsem klubom 
sporočeno, da bo nadomeščanje teh tekem en teden pred začetkom pomladanskega dela 
prvenstva. 
 
V članskem pokalnem tekmovanju je nekaj težav. Težave nastajajo ker ekipa Radomelj 
uspešno nastopa v državnem pokalu, saj so se uvrstili v polfinale, kar pomeni da jih tam čakajo 
najmanj dve tekmi. Ne glede na to pa je sodelovanje s klubom odlično saj vse termine skupaj 
usklajujemo. 
 
 
Člani izvršnega odbora so se seznanili s poročilom vodje tekmovanja. 
 
 

9. Razno  
 

- Božičnica 
 
Obravnavati je potrebno tudi izplačilo božičnice zaposlenima, ki se glede na Pravilnik izplačuje 
v decembru. Oba zaposlena sta delala dobro. Naloge pisarne in vodenja tekmovanja so v celoti 
realizirane. Predlagam, da bi MNZ Ljubljana zaposlenima za  pozitivno stimulacijo izplačala 
Božičnico v skladu s 13. Členom pravilnika in sicer v višini 800 eur. Trenutno je likvidnih 
sredstev na transakcijskem računu dovolj. 
 
Glasovanje: 
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- ZA 10 

 
 

SKLEP183: Člani IO MNZ Ljubljana so z desetimi (10) imi glasovi ZA potrdili in sprejeli 
predlagano izplačilo Božičnice v skladu s 13. členom pravilnika v višini 800 eur bruto 
zaposlenima Kranjec Sandiju in Istenič Dragici. 

  
 

10. Pobude in predlogi. 
 
- Novoletna seja IO MNZ Ljubljana 
 
Predsednik poda predlog datuma TOREK 10. 12. Lokacija bo članom sporočena naknadno. 
 
- Turnir 6 mest U13 v Ljubljani – nagrade  
 
Član izvršnega odbora Rozina Grega je povedal, da bi bilo potrebno ovrednotiti dodatno delo, 
ki sta ga imela tako zaposlena kot ostali, ki so pomagali na turnirju. Predlagal je, da se do 
naslednje seje pripravijo predlogi nagrad za Kranjec Sandija, Istenič Dragico, Završan Tona, 
Faflek Ludvika in trenerje. 
 
Glasovanje: 
 
- ZA 10 članov. 
 

SKLEP184: Člani IO MNZ Ljubljana so z desetini (10) glasovi ZA potrdili in sprejeli predlog, da 
se do naslednje seje pripravijo predlogi nagrad za Kranjec Sandija, Istenič Dragico, Završan 
Tona, Faflek Ludvika in trenerje.  

 
Seja se je zaključila ob 18.55 uri. 
 
 
 
Zapisnikarica:       Predsednik MNZ Ljubljana 
Istenič Dragica        Mag. Mravljak Gvido 
 
________________________    _________________________ 
 


