PONEDELJEK 16. 4. 2018 se je Izvršni odbor Medobčinske nogometne zveze Ljubljana sestal
na 13. seji v prostorih predavalnice podjetja Domovanje, Pod hribom 55, 1000 Ljubljana.

SEZNANITEV IO MNZL S POROČILOM NO (ŽIGE DOBRUN – PREDSEDNIK NO)
Predsednik NO Dobrun Žiga je predstavil poročilo Nadzornega odbora, ki so ga člani prejeli že
v gradivu.
Podpredsednik Koren Rafael: Pred nekaj dnevi je MNZ Ljubljana od Okrožnega državnega
tožilstva v Ljubljani prejela sklep, da je kazenska ovadba Gradin Janeza zoper Kranjec Sandija
zavržena, ker ni podan utemeljen sum, da je storil kaznivo dejanje. Vsi pa se zavedamo, da je
trenutno še odprta kazenska ovadba Gradin Janeza zoper tajnico Istenič Dragico. Člane je
pozval, da se nehajo sprenevedati, saj je tajnica izplačilo v kilometrini prejemala za opravljanje
Registracijske komisije in zato bi bilo moralno odgovorno, da MNZ Ljubljana o tem obvesti
tožilstvo, da se pregon zoper njo ustavi. Oglasil se je tudi član izvršnega odbora Rozina Grega,
ki je bil v času predsednikovanja Gradin Janeza, član nadzornega odbora MNZ Ljubljana ter
tudi sam nagovoril člane, da bi bilo to edino prav. Namreč zneski so bili tudi naknadno davčno
prikazani in je tajnica za te prejemke naknadno plačala dohodnino.
Tajnica Istenič Dragica: Julija 2017 je izvršni odbor sprejel sklep o imenovanju Komisije v
sestavi: Borut Novak predsednik, Sebastian Zalar in Aleš Marinko člana, z nalogo, da temeljito
preuči v reviziji omenjena napačna izplačila zaposlenim, ugotovi višino in v skladu z zahtevo iz
poročila, da se preplačila vrnejo na račun MNZ Ljubljana oziroma, da poročajo IO MNZ
Ljubljana, da ni šlo za nepravilna izplačila. Do danes komisija v zvezi s tem ni pripravila
nobenega poročila. Več kot očitno je, da si določeni člani te komisije ne želijo priti do resnice.
In se namenoma distancirajo od tega.
Podpredsednik Borut Novak; Glede na to, da je zaključen primer za Kranjec Sandija, bo enkrat
zaključen tudi za gospo Istenič. Sam se pa distancira od vsega.
SEZNANITEV S POROČILOM KOMISIJE ZA ODLIKOVANJA IN PRIZNANJA TER PODAJA POBUDE
ZA USTANOVITEV ODBORA ZA PRIPRAVO OBELEŽITVE 100 LETNICE NASTANKA MNZL
(VABLJEN LOBE LEON)
Člani so v gradivu prejeli poročilo Komisije za odlikovanja in priznanja, na katerega niso imeli
dodatnih vprašanj oziroma pripomb. V poročilu so navedeni tudi prejemniki priznanj za leto
2018, ki jih bodo prejeli na 51. redni skupščini.
POTRDITEV POROČILA O DELU MNZL V LETU 2017 IN PROGRAM DELA ZA LETO 2018,
FINANČNO POROČILO ZA LETO 2017 IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 TER OSTALA
OBVEZNA POROČILA ZA SKUPŠČINO.
-

Poročilo predsednika o delu IO MNZL za 2017,
Plan dela za 2018,
Poročilo Nadzornega organa,

Finančno poročilo za 2017 in plan za 2018 ter poročilo Ajpes (poročilo bo na skupščini
podano s strani računovodskega podjetja Egida d. o. o.),
Poročila posameznih komisij ter društev o porabi sredstev dotacije za 2017

SEZNANITEV IO MNZL S POROČILOM KOMISIJE ZA STROKOVNE ZADEVE IN MLADINSKE
KOMISIJE
Člani IO MNZ Ljubljana so sprejeli sklep, da so seznanjeni s poročilom Strokovne in Mladinske
komisije MNZ Ljubljana.
SEZNANITEV S POVABILOM FS BEOGRADA O SODELOVANJU NA TURNIRJU U14 NA 16.
TURNIRJU TROFEJ BEOGRADA IN DOLOČITEV SPREMLJEVALCEV, V ČASU 11. DO 13. 5. 2018
TER POVABILOM NA PRIJATELJSKO TEKMO AMATERSKE REPREZENTANCE MNZL V FK VOJKA
OB 90 LETNICI DNE 22. 5. 2018
Na turnir v Beograd je redno vsako leto, in letos je to 16-tič, povabljena naša reprezentanca
U-14. Naša reprezentanca je od gostujočih ekip edina, ki je do sedaj sodelovala na vseh
turnirjih. Vsako leto se v sklopu poti v Beograd tudi organizira ogled športnega centra FS Srbije
v Stari Pazovi.
FK Vojka v mesecu maju praznuje 90 letnico obstoja kluba. Tekma z našo reprezentanco bo
odigrana v sklopu praznovanja obletnice. V jeseni bomo mi njih povabili za igranje povratne
tekme. V času ko bomo v Stari Pazovi bomo opravili tudi sestanek z Vojvodinsko zvezo in se
poskušali dogovoriti za prihodnje sodelovanje na nivoju amaterskih reprezentanc ljubljanske
in vojvodinske regije.
POROČILO KOMISIJE ZA PREUČITEV NEPRIHODOV SODNIKOV NA TEKME U13
Komisija se je sestala s predstavniki DNSL in temeljito analizirala vse možne vzroke in razloge
neprihodov sodnikov na tekme U 13 v jesenskem delu sezone 2017/2018. Neprihodi sodnikov
so posledica več različnih dejavnikov:
•
Manjše število sodnikov ( predvsem velik osip mladih sodnikov začetnikov)
•
Pomanjkanje odgovornosti mladih sodnikov
•
Možnost preklica tekme v Registi v zadnjem trenutku (ni več mogoče najti zamenjave)
in velikokrat brez vednosti komisarja za delegiranje
•
Sodniki so bili delegirani na velike razdalje od svojega prebivališča in nizka nadomestila,
ki ne pokrijejo stroškov in porabljenega časa
•

V manjši meri tudi veliko število prestavljenih tekem

Ukrepi za minimiziranje neprihodov sodnikov so bili v DNS Ljubljana in tudi na MNZ Ljubljana
že narejeni. Situacija se bo še naprej spremljala in v primeru težav se bo poskušalo sproti
ukrepati. Do sedaj v pomladanskem delu prvenstva kaže na izboljšanje stanja in je situacija
precej boljša kot v jeseni.

POROČILO S TEKME AMATERSKE REPREZENTANCE MNZL PROTI REPREZENTANCI MNZMB V
KVALIFIKACIJAH ZA UEFA POKAL REGIJ 2018
Dne 21. 3. 2018 je članska amaterska reprezentanca MNZ Ljubljana v Grosupljem na igrišču z
umetno travo odigrala tekmo proti ekipi MNZ Maribor. Tekma se je odigrala v okviru
tekmovanja Regions Cup. Redni del tekme se je končal z rezultatom 2:2, tako da so o
zmagovalcu odločali streli iz enajstih metrov. Bolj uspešni so bili igralci ekipe MNZ Maribor in
se uvrstili v naslednji krog tekmovanja. Vsem klubom, ki so igralcem omogočili nastop na tekmi
se zahvaljujemo. Želeli bi si, da bi v prihodnje vsi klubi igralcem, ki imajo pravico nastopati v
tem tekmovanju, omogočili udeležbo.

AKTUALNE ZADEVE MNZL, POROČILO VODJE TEKMOVANJA IN NAČIN DELA V NAPREJ
Mladinski pokal MNZL je končan. V mladinskem pokalu NZS nas bo zastopal NK Domžale.
V članskem pokalu je prišlo do zamika zaradi ne odigranih prvenstvenih tekem ŠD Dob, ki so
jih potem nadomeščali v terminih našega pokala. 18.4. bo odigran druga polfinalna tekma.
Finalistoma bomo omogočili dogovor kdaj naj se finalna tekma odigra.
Tekmovanje sedaj po težkem začetku v marcu mesecu potega normalno. Se pa opaža veliko
zelo veliko število prestavljenih tekem, ki so posledica:
•
•
•

Preveč prijavljenih ekip klubov (pomanjkanje igralcev)
Slabe organizacije klubov (še zmeraj nas birme, obhajila, matura itd presenečajo)
Veliko število turnirjev v tujini

Čedalje večje je tudi število klicev med igralnim vikendom zaradi včasih tehtnih razlogov veliko
pa tudi zaradi neznanja. V zadnjem času je moderno povezovanje preko računalnika od vodje
tekmovanja do klubskega računalnika. V teh povezavah se rešuje pisanje zapisnika, ki pa naj
bi vsi klubi obvladali. Vodja mora tudi preko vikenda v sistemu delati poizvedbe za stanje
rumenih kartonov kljub temu, da v disciplinskem pravilniku jasno piše, da so klubi dolžni voditi
evidence. Skozi to se vidi, da temu ni tako in potem prihaja do različnih tolmačenj in posledično
preverjanj, ki vzamejo kar nekaj časa. Vodja tekmovanja preko vikenda brez računalnika pač
ne more nikamor iti.

