
V sredo 19. 8. se je Izvršni odbor Medobčinske nogometne zveze Ljubljana sestal na 7. seji. 

Predsednik je članom podal informacije iz seje IO NZS, ki je bila 18. 6., dopisne seje z dne 29. 6. in 

Odbora za nujne zadeve: 

- Izvršni odbor je tako glasoval o sestavi 1. SNL in 2. SNL v prihodnji sezoni. 
- V 2. SNL pa bodo po formalni potrditvi izvršnega odbora v naslednji sezoni nastopali NK 
Radomlje, ki je izpadel iz PLTS, NK Aluminij Kidričevo, ŠD Dob, NK Ankaran Hrvatini, NK Tolmin, 
NK Triglav Kranj, ŠD Veržej, ŠD Šenčur, NK Kranj in NK Drava Ptuj. NK Kranj in NK Drava Ptuj 
sta si nastop zagotovila v dodatnih kvalifikacijah, Ptujčani tudi zato, ker prvak 3. SNL - sever, 
Maribor B, nima pravice nastopa v 2. SNL. 
- Izvršni odbor NZS potrdi sestavo 3. SNL zahod, center, sever in vzhod v 
tekmovalnem letu 2015/2016: 
  
1. ND Ilirija 
2. NK Ivančna Gorica 
3. NK Zagorje 
4. NK Sava Kranj 
5. NK Rudar Trbovlje 
6. NK Bled 
7. NK Jezero Medvode 
8. ŠD NK Kolpa 
9. NK Lesce 
10. NK Komenda 
11. NK Bravo 
12. NK Brinje Grosuplje 
13. NK Žiri ***** 
14. ŠD Jesenice 
*Iz 3. SNL center v 2. SNL napreduje NK Zarica Kranj, zmagovalec dodatnih kvalifikacij s 
prvakom 3. SNL zahod Ajdovščina Škou. 
**Iz 3. SNL center izpadeta NK Kočevje in NK Britof (13. in 14. uvrščeni ekipi po končani sezoni 
2014/2015). 
*** v 3. SNL napredujejo: NK Bravo in NK Brinje Grosuplje iz MNZ Ljubljana in NK Bitnje in ŠD 
Jesenice iz MNZ Gorenjske Kranj. 
****V skladu s določili Pravilnika o drugi članski ekipi kluba 1. SNL, NK Radomlje B v TL 
2015/2016 nima pravice nastopa v 3.SNL (NK Radomlje je izpadel iz 1. SNL). 
***** Iz 3. SNL center je dne 14. 7. 2015 odstopil NK Bitnje, zmagovalec Gorenjske 
nogometne lige. V ligo se uvrsti NK Žiri, ki je osvojil 3. mesto v tekmovanju v Gorenjski 
nogometni ligi v TL 2014/15. 
 
- Izvršni odbor NZS potrdi sestavo 1. SML/SKL v tekmovalnem letu 2015/2016 
- Izvršni odbor NZS potrdi sestavo 2. SML/SKL vzhod in zahod v tekmovalnem letu 2015/2016 
- Izvršni odbor NZS potrdi sestavo Lig U15 vzhod in zahod v tekmovalnem letu 2015/2016 
-Določitev sodniško-delegatska/kontrolorska nadomestila v 1. SNL, 2. SNL in 3. SNL: 
 
Glede na veljavno zakonodajo na področju davčne obravnave posameznikov in upoštevajoč 
spremembe na področju ureditve statusov posameznikov, je sprejet sklep o obrutenju 
sodniško-delegatskih nadomestil. 



Sprejeta rešitev predstavlja poenotenje višine tekmovalnih stroškov za klube v navedenih 
tekmovanjih, in sicer ne glede na status posameznikov, na podlagi katerega se izplačujejo 
nadomestila. Določitev nadomestil v bruto oz. bruto/bruto zneskih izplačevalcem omogoča 
ustrezno finančno načrtovanje. 
Izplačila sodniško-delegatskih nadomestil in potnih stroškov bodo izvršena v skladu z veljavno 
zakonodajo, predpisi NZS in sklepi pristojnih organov NZS, ki urejajo to področje. 
 
Določitev sodniško-delegatska/kontrolorska nadomestila v ligah MNZ Ljubljana  

Na 7. seji IO MNZ Ljubljana, ki je bila 19. avgusta, so bile sprejete bruto sodniške takse.  
 
V MNZ Ljubljana smo mnenja, da je potrebno pripraviti obrazce za izplačilo po podjemnih 
pogodbah, ki bodo v pomoč tako klubom kot sodnikom. Vendar to zahteva kar nekaj časa, da 
zadevo kvalitetno pripravimo, saj je variant taks v tekmovanju MNZ Ljubljana kar veliko.  
 
Naprošamo vas še za nekaj potrpljenja, predvidevamo pa, da nam bo do naslednjega kola tudi 
uspelo. Tabela bruto sodniških taks, obrazci za izplačilo in navodila bodo objavljena na spletni 
strani MNZ Ljubljana ter vam posredovana po elektronski pošti. 
 

Uvedba sodnikov na tekmah U-13 MNZ Ljubljana 

Glede na pobudo člana IO Marinko Aleša smo na klube poslali poizvedbo oziroma pobudo, da bi se na 
tekme U-12 in U-13 vrnili uradni sodniki. Prejeli smo odgovore 17ih klubov, ki imajo ekipe v teh 
tekmovanjih. Razen pobudnika NK Komenda, so bili prav vsi klubi proti uvedbi in so s sedanjih načinom 
tekmovanja zadovoljni.   

 
Sklic izredne skupščine MNZ Ljubljana na podlagi 23. člena Statuta MNZL 

46. Izredna skupščina MNZ Ljubljana bo v torek 15. oktobra ob 18. uri v poslovni stavbi 

Slovenijales-a, na Dunajski v Ljubljani. 

Dnevni red: 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine 
2. Poročilo verifikacijske komisije 
3. Zahteva klubov MNZ Ljubljana: 

- Sofinanciranje DNSL in DNTOZL 
- Plačevanje članarine DNSL in DNTOZL 

4. Pobude in predlogi. 
 

Redni ogledi igrišč 

V sezoni 2015/2016 bo Komisija za igrišča MNZ Ljubljana izvajala redne oglede nogometnih 

igrišč, saj je bilo to nazadnje opravljeno v letu 2007. Pregledi bodo namenjeni preveriti stanje 

igrišč ter klube opozoriti oziroma informirati na pomanjkljivosti.  

 

 



Članarina za letnik 2007 in mlajše 

Izvršni odbor je sprejel sklep, da bo MNZL račune za članarino in kotizacijo za jesen 2015/2016 

izstavila v prvi polovici oktobra. Takrat bo razpolagala finančnimi podatki, ki bodo odločali o 

tem, ali bo zaračunana tudi članarina za letnik 2007 in mlajše.  

 


