
V sredo 5. 3. se je Izvršni odbor Medobčinske nogometne zveze Ljubljana sestal na 3. seji. 

Predsednik je članom podal informacije iz 27. seje IO NZS, ki je bila 21. 1. 2015: 

- Poročilo o nogometnih reprezentancah Slovenije v letu 2014. 
- Imenovanje selektorjev ženskih nogometnih reprezentanc Slovenije 
- Spremembe koledarja tekmovanj NZS za pomladanski del sezone 2014/15 
- Koledar tekmovanj NZS v ženskih kategorijah za pomladanski del sezone 2014/15 
- Tekmovanje v 1. in 2. SML/SKL. 
- Finale Pokala Slovenije 2015. 
- Spremembe Sklepov za tekmovanje NZS v članski kategoriji. 
- Pobude in predlogi 
 *Pobuda Gradin Janeza k čimprejšnjem pristopu k reševanju problema legalizacije 
plačevanja sodniško-delegatskih stroškov.  
 *Na predlog sveta zasluženih članov ZNTS je Bračič Rudi predlagal, da se preuči 
možnost subvencioniranja stroškov šolanja za strokovni naziv Trener C in trener B. 
 *Vprašanje Bezjak Dušana glede veljavnosti zdravniških pregledov, ki jih igralci opravijo 
v šolah. 
 
Prenos informacij iz udeležbe na delavnici »Strategija NZS  2015-2019 za področje MNZ« z 

dne 13. 2. 2015  

 
Predsednik je pojasnil, da je delavnica Strategija NZS 2015-2020 za področje MNZ potekala v 
petek 13. februarja na sedežu NZS, na kateri so definirali usmeritve, cilje in aktivnosti za razvoj 
tega področja v naslednjem obdobju.  
 

Volitve predsednika NZS, štirih podpredsednikov NZS in predsednika Arbitražnega sveta NZS 

dne 18. 2. 2015 

 
V sredo 18.02.2015 so bile v kongresnem centru na Brdu pri Kranju volitve predsednika NZS, 
štirih podpredsednikov NZS in predsednika arbitražnega sveta NZS. MNZ Ljubljana je na 
volitvah zastopalo 5 delegatov (največ od vseh MNZ-jev). Delegati so z 29 glasovi ZA so za 
obdobje 2015 - 2019 ponovno izvolili za predsednika NZS g. Aleksandra ČEFERINA, katerega je 
za predsednika predlagala tudi MNZ Ljubljana. Kandidaturo Aleksandra Čeferina za 
predsednika NZS so   podprle tudi vse ostale MNZ v Sloveniji in tudi sodniška in trenerska 
organizacija.  
 
Za podpredsednike NZS so bili izvoljeni Radenko MIJATOVIČ  - predlagatelj ZNSS, Stanko 
GLAŽAR - predlagatelj MNZ Ptuj,  Milan JARC  - predlagatelj MNZ Maribor in Franci ZAVRL  - 
predlagatelj MNZ Ljubljana.  Prav tako je bil za predsednika arbitražnega sveta NZS izvoljen 
Gvido MRAVLJAK - predlagatelj MNZ  Ljubljana. 

Vsem izvoljenim je MNZ Ljubljana čestitala in jim zaželela obilo uspeha pri delu.  

 
 
 



Obravnava Poročila predsednika o delu izvršnega odbora MNZL za leto 2014 

Obravnava letnega programa dela MNZ Ljubljana za leto 2015 

Obravnava poročil posameznih komisij ter DNS Ljubljana in DNTOZ Ljubljana o porabljenih 

sredstvih dotacije MNZ Ljubljana za leto 2014. 

Sklic redne 45. letne skupščine MNZ Ljubljana 

 
Predsednik je prisotnim članom predstavil poročilo predsednika o delu IO MNZL za leto 2014 
in letni program dela MNZL za leto 2015 ter ostala letna poročila. Klubi oziroma člani MNZL 
boste poročila prejeli v gradivu za 45. Redno skupščino MNZL, ki je bila sklicana za SREDO 8. 
aprila 2015, 17.30 uri.  
 

Predsednik Nadzornega odbora Rozina Grega je pohvalil storilnost organov MNZ Ljubljana in 
kvaliteto ter izčrpnost gradiva, ki ga člani izvršnega odbora prejemajo za seje.  
 
V pisarno MNZL Ljubljana je s strani NK Domžale prišla pobuda, da bi tudi njihov klub želel 
skleniti medsebojno sodelovanje z MNZL in za klube zagotoviti vstopnice, tako kot smo to 
dosegli z ŠD NK Olimpija Ljubljana. Predsednik in ostali člani IO  so pobudo pohvalili in tajništvu 
naročili, da se NK Domžale pošlje osnutek medsebojnega sporazuma oziroma sodelovanja. 
 
Podan je bil predlog, da se v vikendu, ko bo organiziran Dan nogometa, s strani klubov MNZL 
ne sme organizirati drugih turnirjev in sicer za selekcije, ki na Dnevu nogometa lahko 
sodelujejo. Tako se ne bo dogajalo, da bi bila organizacija in prihod selekcij slaba.  
 
O predlogu bo informiran vodja tekmovanja, ki bo na naslednji seji pojasnil ali je to izvedljivo. 
 
 
- Predlogi Komisije za priznanja in odlikovanja 
 

Komisija za priznanja in odlikovanja je pripravila seznam predlogov: 
 

1- Tone ZAVRŠAN, NK Radomlje (Častni član MNZL), 
2- Jože GORŠE, NK Kočevje (Častni član MNZL), 
3- Vojko SPUDIČ, NK Kolpa (Plaketa MNZL), 
4- Občina KOČEVJE – predlog NK Kočevje (Plaketa MNZL), 
5- Sebastjan ZALAR, NK Vrhnika (Medalja MNZL), 
6- Javni zavod za šport Kočevje – predlog NK Kočevje (Medalja MNZL), 
7- NK Krim, (srebrna plaketa MNZL – za 70 let delovanja), 
8- NK Dol, (bronasta plaketa MNZL – za 20 let delovanja), 
9- ŠD NK Olimpija Ljubljana, (bronasta plaketa MNZL – za 10 let delovanja). 

 
Navedena priznanja bodo praviloma podeljena na letošnji skupščini MNZ Ljubljana, ki je 
predvidena v sredo, 8. aprila 2015. 
 



Tekma članske amaterske reprezentance MNZ Ljubljana z FS Beograd v Beogradu dne 28. 2. 
2014. 
 
Predsednik pojasni, da je amaterska članska reprezentanca MNZ Ljubljana 28. 2. odpotovala v Beograd, 
na tradicionalno tekmo z FS Beograd, ki so jo odigrali v soboto 1. 3. Poročilo o tekmi bo pripravil Kreft 
Boštjan, in bo objavljeno na spletni strani MNZ Ljubljana. 
 

Sestanek predsednika s Komisijo za mali nogomet z dne 24. 2. 2015. 
 
Seja Komisije za mali nogomet MNZ Ljubljana je potekala v torek, 24.2.2015.  Prisotni člani 
KMN MNZL Dejan Novak, Mitja Pintarič in Jože Zidar ter Janez Gradin, predsednik MNZL 
 
Predstavljen je bil plan dela Komisije za mali nogomet MNZ Ljubljana v letu 2015 in v mandatu 
2014-2018.  
 
- Izpeljati tekmovanje Futsal Pokal MNZ Ljubljana 
- Zaključiti tekmovanje v Futsal U-9 in U-11 v sezoni 2014-2015 
- V začetku oktobra pripraviti razpis in začeti s tekmovanjem v Futsal U-9 in U-11 v sezoni 
2015-2016. 
 
Prav tako mu je bil predstavljen dolgoročni plan – za delo komisije v mandatu 2014-2018.  
 
Nabava golov U8, U9; (4 : 4) 
 

Od podjetja iz Anglije imamo ponudbo za gole, ki omogoča direkten nakup njihovih golov 
preko spleta z dostavo v Slovenijo. Za 75 EUR se dobi gol, mrežo, sponke za mrežo in kline za 
pritrditev. Za dostavo zaračunajo 38 eur / kos. 
  

Ponudili so tudi možnost skupnega naročila, kjer bi za dostavo cele palete 24 golov plačali 
samo 200 eur. Torej bi lahko MNZ ali pa NZS zbiral naročila ter jih oddal naprej, ko se jih  
nabere za 24 golov, podobno kot pri aluminijastih golih. To je trikrat po 4 pare.  
 

Člani so bili mnenja, da se najprej vodja tekmovanja pozanima na NZS ali bi bili goli primerni. 
 


