
V TOREK 13. 6. 2017 se je Izvršni odbor Medobčinske nogometne zveze Ljubljana sestal na 
3. seji. 

Predsednik je podal informacije iz: 

Udeležbe na turnirju » 15. Trofej Beograda« za U 14, v dneh 12-14. 5. 2017: 
 
Predsednik je prisotnim članom povedal, da se je reprezentanca MNZ Ljubljana udeležila 
tradicionalnega turnirja v Beogradu, Trofej Beograda. Turnir je bil organiziran že 15. leto 
zapored, tokrat za igralce letnika 2003. 
 
V soboto 13. 5. smo v skupinskem delu odigrali dve tekmi proti reprezentancama Sarajeva in 
Bratislave. Obe tekmi je naša reprezentanca odigrala solidno. Prvo tekmo proti ekipi Sarajevo 
se je poznalo, da se fantje še privajajo na višji nivo nogometa, tako da smo tekmo izgubili z 
rezultatom 2:1. Drugo tekmo proti reprezentanci Bratislave so fantje odigrali bolje in jo dobili 
z rezultatom 1:0. 
 
V nedeljo 14.5. smo odigrali še tekmo za tretje mesto proti reprezentanci Solun, ki pa so jo 
fantje po dobri igri zasluženo dobili z rezultatom 2:0. Turnir smo tako končali na tretjem mestu. 
 

Splošni vtis po končanem turnirju je tudi tokrat pozitiven, saj so fantje dobili novo 
mednarodno izkušnjo. Na poti v Beograd smo si tudi ogledali nogometni center v Stari Pazovi. 

4. redna seja IO NZS z dne 16. 5. 2017:  

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije se je na Brdu pri Kranju sestal na svoji četrti seji v 
mandatu 2016-2020. Skladno s predlaganim dnevnim redom so člani izvršnega odbora potrdili 
novega generalnega sekretarja ter spremembe v sestavi izvršnega odbora, med drugim pa 
sprejeli tudi dopolnitve Odločb NZS k Pravilom nogometne igre. 
 
Marko Vavpetič bo na mestu generalnega sekretarja Nogometne zveze Slovenije nasledil Aleša 
Zavrla, ki se je z marcem preselil na Evropsko nogometno zvezo. Vavpetiča so na današnji 4. 
seji potrdili člani izvršnega odbora. 
 
Ti so potrdili tudi spremembe v sestavi izvršnega odbora, saj statut NZS določa, da so 
predsedniki članov NZS člani IO NZS po položaju. Tako sta člana postala predsednik MNZ 
Ljubljana Gvido Mravljak in predsednik MNZ Maribor Dejan Germič. Kot nadomestna člana 
svojih medobčinskih zvez zaradi izvolitve Danila Kacijana in Stanka Glažarja na mesto 
podpredsednika NZS sta člana IO NZS postala tudi Goran Pintarič (MNZ Murska Sobota) in 
Janko Turk (MNZ Ptuj). IO NZS sicer sestavlja 16 članov – predsednik NZS, štirje podpredsedniki 
NZS, devet predsednikov članov NZS in dva nadomestna člana IO. 
 
Pomembne spremembe je IO sprejel tudi pri Pravilniku o registraciji in statusu igralcev. S 
sprejetjem sklepa so člani IO omejili posojo igralcev znotraj istega ranga tekmovanja na največ 
dva igralca, ter odpravili plačilo nadomestila v primerih, ko je bil klub ob prestopu amaterja, ki 
nima več pravice igrati za mladince v 1. SML, upravičen do nadomestila izračunanega po 51. 
oz. 52. členu PRSI-ja. 



 
Člani IO NZS so potrdili tudi sprejem in dopolnitve Pravilnika o drugi članski ekipi, s katerimi 
NZS želi omogočiti mladim igralcem, da pod določenimi pogoji nastopajo tako za prvo, kot tudi 
za drugo člansko/mlado ekipo posameznega prvoligaškega kluba.  
 
Komisija NZS za pravila igra je za obravnavo na izvršnem odboru pripravila spremembe in 
dopolnitve odločb NZS k pravilom nogometne igre, upoštevajoč spremembe pravil, ki jih je 
sprejel Odbor mednarodne nogometne zveze (IFAB), člani IO NZS pa so sklep o sprejemu tudi 
sprejeli. 

Med drugim so na izvršnem odboru člani obravnavali še napredek na področju ženskega 
nogometa ter Futsal, kakor tudi Pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije o podeljevanju 
licenc in strokovnih seminarjih. 

SKLEP21: Člani IO MNZ Ljubljana so z 9-imi glasovi ZA sprejeli sklep, da se člane izvršnega 
odbora seznani z gradivom 7. točke seje IO NZS (Pravilnik o drugi članski ekipi kluba 1. SNL). 
Na naslednji seji IO MNZ Ljubljana se bo o tem odrla razprava ter se bodo glede tega sprejeli 
ustrezni sklepi.   

 

50. Skupščina MNZ Ljubljana, dne 13. 6. 2017, potrditev vseh poročil in gradiv: 

- Vabilo in dnevni red, 
 
- Poročilo predsednika o delu IO MNZL za leto 2016 in plan dela za 2017, 
 
- Finančno poročilo 2016 in plan za 2017, 
 
- Poročilo NO, 
 
- Poročila komisij ter DNT Ljubljana in DNS Ljubljana o porabi sredstev dotacije 
 

SKLEP29: Člani IO MNZ Ljubljana so z 9-imi glasovi ZA sprejeli sklep, da se pred naslednjo 
skupščino na sejo izvršnega odbora povabi tudi predsednike komisij, ki bodo predstavili 
letna poročila za skupščino. 

 

SKLEP30: Člani IO MNZ Ljubljana so z 9-imi glasovi ZA potrdili gradivo in poročila za 50. 
Redno Skupščino MNZ Ljubljana. 

 
 
Turnir štirih mest – poročilo o do sedaj narejenem in zadolžitve posameznih članov IO 
 
Predsednik je prosil Zalar Sebastiana, da poda kratko poročilo o do sedaj narejenem ter kakšne 
so zadolžitve posameznih članov IO. 
 
Trenutna slika glede Turnirja 4 mest je sledeča: 



 
- narejen je logotip, 
- narejena je celostna podoba turnirja, 
- narejena sta bila okvirni finančni načrt in osnutek stroškovnika, 
- postavljena so okvirna pravila v sklopu pravilnika tekmovanja, ki je bil tudi že posredovan 
gostom, 
- dogodek bo potekal od 16. - 19. 6. 2017, 
- Glede na vse do sedaj znane in zbrane informacije, je bil že pripravljen osnutek terminskega 
plana, scenosled in časovnica, 
- Gostje bodo nameščeni na Vrhniki in sicer Zagrebčani v hotelu Mantova v centru Vrhnike, 
Berlin v Hotelu Bajc v Sinji Gorici in Dunaj v hotelu Bistra, 
- Funkcionarji bodo nastanjeni v hotelu STIL v Ljubljani, 
- V soboto imamo po tekmah na ŽAKU ogled Ljubljane, ki ga zaključimo na finalni tekmi 
Ljubljana OPEN na Stožicah. Tam bo po podelitvi priznanj Ljubljana OPEN, župan Jankovič 
naredil tudi otvoritev Turnirja 4 mest in sprejel funkcionarje gostujočih ekip, 
- V nedeljo pred obema tekmama (to pomeni ob cca 9.30) bo organiziran CICI FESTIVAL, ki ga 
lahko MNZ Ljubljana porabi tudi za program Grassroots, ob enem pa na stadion privabimo več 
gledalcev za tekmi turnirja, ki bosta sledili po festivalu, 
- Festival nam pomaga organizirati ONŠ Ljubljana (posodili bodo gole, markirke in klobučke), 
- Festival je zasnovan tako, da klubi na dogodek pripeljejo selekcije U7, U8 in U9, ki nato igrajo 
na 12 igriščih 4:4 z menjavami. Tako vsak otrok odigra cca vsaj 30 minut. Za klube je udeležba 
brezplačna in zanimiva izkušnja, saj bodo lahko nato gledali še obe tekmi turnirja, 
- Po obeh tekmah v nedeljo se opcijsko goste odpelje na Gorenjsko (na Bled na kremšnite in 
na ogled NNC Brdo), 
- Pridobljena so že nekatere finančne in materialne dotacije o katerih več ve predsednik in pa 
tudi brezplačna pomoč v materialu ali storitvah. 
 
Prošnja novoustanovljenih klubov v članstvo MNZ Ljubljana: 
 
Novoustanovljeni klub NK Ribnica in ŽNK Vrhnika sta vlogo za članstvo v MNZ Ljubljana 
dostavila v pisarno. Vlogi zajemata obvezno dokumentacijo, ki jo morajo glede na 11. člen 
Statuta MNZL, društva vložiti. 
 

SKLEP31: Člani IO MNZ Ljubljana so z 9-imi glasovi ZA sprejeli sklep, da sta vlogi NK Ribnica 
in ŽNK Vrhnika za članstvo v MNZ Ljubljana popolni, ter da se uvrstita na dnevni red 50. 
Redne skupščine MNZ Ljubljana. 

  

Predlog naročila revizijskega pregleda finančnega poslovanja MNZ Ljubljana za leto 2016: 

Predsednik je v zvezi s predlogom pojasnil, da revizija za obseg poslovanja kot ga ima MNZ 
Ljubljana ni obvezna, vendar to zagotavlja neodvisen nadzor finančnega poslovanja, ki opozori 
na morebitne napake ali celo nepravilnosti. S tem se finančno poslovanje opravlja 
transparentno in povsem v skladu s predpisi. To bo dvignilo raven verodostojnosti dela IO MNZ 
Ljubljana tako pri članicah kot širše. Pri tem je bilo vprašanje višine stroškov za ta namen. 
Odbor za nujne primere je to zamisel podprl in zadolžil podpredsednika Boruta Novaka, da 
pribavi ponudbe.  Kot najugodnejšo smo prejeli ponudbo Zavoda za revizijo in računovodstvo 



Ljubljana v višini 1200.00 EUR in na to ceno 40% popust. Namen je, da bi se vsako leto naročilo 
revizijski pregled finančnega poslovanja. Na osnovi njihovega poročila, bi izvršni odbor pridobil 
pomembno informacijo, če je poslovanje primerno oziroma pravilno. To bi bilo tudi 
predstavljeno na skupščini. Sledila je razprava navzočih, ki so se v večini strinjali, da je ponudba 
cenovno izjemno ugodna kot primerljive druge ponudbe.  
 

SKLEP32: Člani IO MNZ Ljubljana so z 9-imi glasovi ZA naročili revizijski pregled finančnega 
poslovanje MNZ Ljubljana za leto 2016. Za izvedbo revizije se izbere Zavod za revizijo in 
računovodstvo, Pot v Hrastovec, 1231 Ljubljana-Črnuče. Predsednika IO MNZ Ljubljana se 
pooblasti, da se dogovori z Zavodom za revizijo in računovodstvo vse potrebno za izvedbo 
revizije poslovanja MNZ Ljubljana za leto 2016, v skladu s ponudbo št.:30-05-2017, z dne 
30.5.2017." Predsednika se pooblasti za naročilo in morebiten podpis pogodbe. 

 


