V SREDO 12. 7. 2017 se je Izvršni odbor Medobčinske nogometne zveze Ljubljana sestal na
RAZŠIRJENI 4. seji, ki je bila v prostorih NK Krka. Seja je potekala v dolenjski regiji, saj je
predsednik želel uresničiti predvolilne zaveze, ki jih je navedel v svojem volilnem programu.
Na njegov predlog je tudi IO MNZ Ljubljana sprejel na svoji 1. redni seji sklep, da bo imel
seje tudi po regijah izven Ljubljane.
Predsednik je podal informacije iz:
1. INFORMACIJA PREDSEDNIKA O VLOŽENI TOŽBI NA DELOVNO SODIŠČE ZAPOSLENE
DRAGICE ISTENIČ ZOPER DELODAJALCA MNZ LJUBLJANA
Predsednik je prisotnim članom IO podal informacijo, da je zoper MNZ Ljubljana vložena tožba
na Delovnem sodišču v Ljubljani, ki jo je vložila zaposlena Dragica Istenič. Toženka toži
delodajalca MNZ Ljubljana za odškodnino iz naslova mobinga prejšnjega predsednika. Višina
toženega zneska je 12.500,00 EUR s stroški postopka in pripadajočimi obrestmi.
Na to temo se je sestal Odbor za nujne zadeve in sprejel sklep, da je MNZ Ljubljana dolžna
zaščititi interese MNZ Ljubljana in njenih članic.
Predsednik je še opozoril, da gre za občutljivo zadevo, zato je potrebno s širjenjem informacij
postopati skrajno pazljivo in obzirno do vseh vpletenih, saj ni na IO da bi sodil in ugotavljal,
kdo ima prav, za to je pristojno zgolj sodišče. Poudaril je, da zaposlena delo opravlja korektno
in ima pri delu in komuniciranju profesionalen in korekten odnos.
Pri prisotnih je informacija najprej povzročila začudenje in vprašanje, zakaj tožba proti MNZ
in ne proti bivšemu predsedniku. Dejstvo je, da nihče od sedanjega vodstva za to ni odgovoren
in da gre za veliko vsoto denarja, ki je skupna last članic. Rozina je predlagal, da se opravi
razgovor z Dragico Istenič in poskuša doseči umik tožbe. Če to ne bo šlo, pa bo tekla pravda
naprej in bo dokončno odločilo sodišče. Pogovor bi opravili predsednik Mravljak,
podpredsednik Oražem in član IO Rozina. Razgovor bo predlagan čim prej oziroma takrat, ko
bodo imenovani in zaposlena prišli z dopustov.
POROČILO PREDSEDNIKA O IZVEDBI TURNIRJA ŠTIRIH GLAVNIH MEST
Predsednik se je najprej zahvalil vsem, ki so na kakršenkoli način pomagali in prispevali, da je
bil Turnir štirih mest uspešno izveden. Opozoril je na gradivo, ki vsebuje začasno finančno
poročilo, saj še vedno potekajo pogovori za dodatna sponzorska sredstva. Razveseljivo je, da
je turnir finančno pokrit skoraj v celoti z donacijami in sponzorskimi sredstvi. Na kratko je
predstavil dogajanje in povabilo prihodnje leto junija v Berlin. Ravno danes je prišlo na TRR
nakazilo v višini 3.000,00 EUR sponzorskih sredstev Zavarovalnice Triglav.
V razpravi članov IO je bilo veliko pohvalnih besed in čestitk za uspešno izvedbo zelo
zahtevnega Turnirja štirih glavnih mest. G. Rozina je predlagal, da se ostanek nepokritih
sredstev lahko pokrije iz lanskega ostanka sredstev.

POROČILO PREDSEDNIKA O REVIZIJI POSLOVANJA MNZ LJUBLJANA 2016
Predsednik je članom IO na seji razdelil na vpogled dokument Končno poročilo o opravljeni
notranji reviziji poslovanja društva MNZ Ljubljana za leto 2016. Revizija je bila opravljena na
podlagi Sklepa IO MNZ Ljubljana št. 32 s 3. Redne seje IO MNZ Ljubljana. Stroški računa v višini
1.200,00 EUR bodo pokriti s sponzorskimi sredstvi.
Odločitev o opravi notranje revizije se je pokazala za pravilno, saj je revizija razkrila nekatere
sistemske pomanjkljivosti poslovanja MNZ Ljubljana ter konkretno predlagala ukrepe za
odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Revizijsko poročilo nam služi kot opomnik, katere zadeve
je potrebno po prioritetah najprej urediti. To se tudi že izvršuje. Pripravljajo in sprejemajo se
manjkajoči akti, posluje s z naročilnicami, pripravljajo se pogodbe z dolgoročnimi dobavitelji
in računovodskim servisom, opravljena bo inventura (op.: na današnji seji pod točko 10. bo
imenovana Inventurna komisija). V poročilu je zahteva, da se povrne nepravilno izplačana
sredstva, ki so ugotovljene v reviziji. Predsednik je za preverbo navedb in določitev višine teh
sredstev predlagal Komisijo v sestavi: Borut Novak predsednik, Sebastian Zalar in Aleš Marinko
člana. Poleg tega pa poročilo služi kot primopredajni del, ki se tiče poslovanja MNZ Ljubljana
pred nastopom sedanjega vodstva. Predsednik je izpostavil eno od zahtev revizijskega poročila
in to je ugotovitve glede izplačil povračil prevoza na delo, kjer naj bi šlo za napačno
izplačevanje. Predlaga zahtevek povračila preplačanih sredstev.
SKLEP38: Člani IO MNZ Ljubljana so se seznanili in z osmimi (8) glasovi ZA potrdili revizijski
pregled finančnega poslovanje MNZ Ljubljana za leto 2016. Predsednika se zadolži, da izvede
priporočila in sklepe iz poročila predstavi članicam na 50. Skupščini.
SKLEP39: Člani IO MNZ Ljubljana so z osmimi (8) glasovi ZA potrdili imenovanje 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.
DOLOČITEV DATUMA 50. SKUPŠČINE MNZ LJUBLJANA
Predsednik je predlagal datum za izvedbo 50. Skupščine in sicer čim prej po dopustih: predlog
je 7.9.2017. Glede na to, da čaka že eno leto na sprejem v članstvo MNZ Ljubljana tudi Futsal
klub Ivančna Gorica in ga na zadnjem potrjenem dnevnem redu nanj nismo uvrstili je podan
predlog, da se uvrsti tudi Futsal klub Ivančna Gorica na dnevni red za sprejem novih članov.
V razpravi so imeli nekateri člani pomisleke, da je datum skupščine prekmalu po dopustih in
predlagali kot dodatni datum 12.9.2017. Ta datum se preveri pri Triglavu, ali je dvorana takrat
prosta.
SKLEP40: Člani IO MNZ Ljubljana so z osmimi (8) glasovi ZA potrdili datum izvedbe 50. Redne
Skupščino MNZ Ljubljana, ki je ali 7.9.2017 ali 12.9.2017. Na dnevnem redu se za sprejem v
članstvo doda Futsal klub Ivančna Gorica.

DOGOVOR GLEDE SPREJEMA NOVIH ČLANIC

Predsednik je predstavil dopis ŽNK Vrhnika in njihovo prošnjo, da se uredi vse za sprejem kluba
tako, da bi lahko tekmovali že v tekmovalni sezoni 2017/2018. Nadalje je predstavil pravno
mnenje ki ugotavlja, da za pogojni sprejem ni pravnih podlag. Prav tako ni pravnih podlag v
Statutu za izvedbo dopisne seje Skupščine in ker zadeva ni urejena bi se porajala vprašanja o
kvorumu za sklepčnost, pa kvorumu za izglasovanje predloga ipd. zato tudi ta opcija ne pride
v poštev.
SKLEP41: Člani IO MNZ Ljubljana zaradi zahtevanega kvoruma niso mogli sprejeti sklepa, da
se vlogi NK Ribnica in ŽNK Vrhnika za članstvo v MNZ Ljubljana sprejmeta pogojno.

SPREJEM ŽENSKEGA NOGOMETNEGA KLUBA TRBOVLJE
Predsednik je predstavil vlogo za sprejem v članstvo ŽNK Trbovlje in podal informacijo, da gre
za preimenovanje kluba, ki je že bil član MNZ Celje in je spremenil ime in sedež. V tem času je
prejel nekatere ustne informacije, da naj bi bile s prejšnjim klubom nekatere težave, ko je bil
član MNZ Celje. Glede na zgolj ustne in nepopolne informacije je predlagal, da se uradno z
dopisom poizve o prenehanju članstva v MNZ Celje in registraciji na NZS, pravilnostih postopka
vseh sprememb, da ne bodo kršena pravila dvojne registracije ali dvojnega članstva istega
subjekta. Pri spremembi mena klub ne preneha z obstojem ampak nadaljuje delovanje pod
drugim imenom z vsemi pravicami in obveznostmi. V razpravi se nekateri člani menili, da je
kot pri prejšnji točki potrebno zgolj ugotoviti formalno izpolnjevanje statutarnih pogojev.
Predsednik je vseeno opozoril na zahteve FIFE in UEFE glede etičnega kodeksa obnašanja in
spoštovanja pravil vseh nogometnih subjektov. Ker je skupščina šele v septembru je do takrat
dovolj časa za opravo poizvedb.
SKLEP42: Člani IO MNZ Ljubljana so z osmimi (8) glasovi ZA sprejeli sklep, da se vlogi
Ženskega nogometnega kluba Trbovlje najprej preveri Statut ali vsebuje vse zahteve glede
usklajenosti s Statutom MNZ Ljubljana in NZS ter drugih predpisov in da se v kolikor bo vloga
popolna in ne bo zadržkov, vloga ponovno obravnava na naslednjem IO MNZ Ljubljana.

SPREJEM PRAVILNIKA O PREPOVEDI DELA POD VPLIVOM ALKOHOLA, DROG IN DRUGIH
PREPOVEDANIH SUBSTANC
Predsednik je predstavil razloge za sprejem pravilnika po Zakonu o delovnih razmerjih
obveznega notranjega akta in ki po Zakonu o delovnih razmerjih velja samo za zaposlene.
V razpravi so se pojavila vprašanja kaj je s funkcionarji. Predsednik je odgovoril, da za njih
veljajo določbe disciplinskega postopka.
SKLEP43: Člani IO MNZ Ljubljana so z osmimi (8) glasovi ZA sprejeli Pravilnik o prepovedi
dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc.

IMENOVANJE INVENTURNE KOMISIJE

Predsednik je pojasnil, da revizijsko poročilo med priporočili predlaga MNZ Ljubljana, da opravi
inventuro, ki se do sedaj ni izvajala. Za izvedbo tega priporočila predsednik predlaga
imenovanje inventurne komisije v sestavi Grega Rozina predsednik in Rok Korošec in Dragica
Istenič kot člana.
SKLEP44: Člani IO MNZ Ljubljana so z osmimi (8) glasovi ZA sprejeli sklep, da imenujejo
inventurno komisijo v naslednji sestavi: predsednik inventurne komisije: Grega Rozina, Rok
Korošec in Istenič Dragica kot člana. Komisija najkasneje do konca avgusta 2017 pripravi
poročilo o opravljeni inventuri in popisu osnovnih sredstev kot je bilo podano priporočilo iz
revizije poslovanja društva.

AKTUALNE ZADEVE MNZ LJUBLJANA IN NAČIN DELA V NAPREJ
Predsednik je izrazil obžalovanje, da v juniju sklicana 50. Redna skupščina MNZ Ljubljana ni
bila sklepčna. Apelira na vse danes prisotne klube in članice, da se naslednje skupščine
udeležijo in sooblikujejo delo MNZ Ljubljana. IO in drugi organi delajo dobro in odgovorno, kar
pa ni dovolj za napredek nogometa v MNZ Ljubljana, saj je MNZ Ljubljana namenjen članicam
in reševanju njihovih problemov. Zato tudi želi več sodelovanja funkcionarjev klubov z organi
MNZ Ljubljana. Enako velja za imenovanje in nato delo v komisijah MNZ Ljubljana.
V nadaljevanju bo potrebno poiskati strokovne in izkušene nogometne delavce za imenovanje
komisij MNZ Ljubljana. Kot je razvidno iz današnjega nabora odprtih vprašanj je veliko dela, ki
bi ga na strokovnem nivoju lahko opravili člani komisij.
V zvezi z težavami, ki se nam pojavljajo ob prošnjah novih članic bi kazalo to področje
podrobneje normativno urediti. Zato je predsednik predlagal imenovanje komisije, ki bi v prvi
fazi pripravila izhodišča in kriterije za sprejem v članstvo MNZ Ljubljana.
SKLEP45: Člani IO MNZ Ljubljana so z osmimi (8) glasovi ZA sprejeli sklep, da komisija, ki jo
sestavlja: Tone Završan predsednik in Metod Petrič ter Sandi Kranjc kot člana, do konca
avgusta 2017 pripravi podrobnejše kriterije in postopke za sprejem novih članov MNZ
Ljubljana, ki bo osnova za sprejem pravilnika.

POBUDE IN PREDLOGI
Predsednik MNZ Ljubljana je predstavil dopis mag. Simiča, ki je bil poslan, da ga obravnava IO
MNZ Ljubljana. V gradivu za sejo so člani IO MNZ Ljubljana prejeli osnutek odgovora, ki ga je
predsednik dal v razpravo. Seznanili so se z dejstvom, da je pogodba s podjetjem STRATKOM
podpisana in je s tem tudi iztožljiva. Do sedaj je že bilo nakazanih 1.100,00 EUR iz tega naslova.
V razpravi so člani ugotavljali, da je predsednik MNZ Ljubljana odlično izpeljal Turnir 4 glavnih
mest in v sklopu tega zagotovil pokritje celotnih stroškov turnirja in pri tem skoraj 10.000,00
EUR samo finančnih sredstev. Zagotovljena so tudi sredstva v druge namene, kot npr.
sponzorirano plačilo revizije tako, da bo tudi številka 15.000,00 EUR lahko dosežena.

SKLEP46: Člani IO MNZ Ljubljana so se seznanili z dopisom mag. Ivana Simiča in z osmimi
(8) glasovi ZA sprejeli sklep, da potrjujejo osnutek dopisa odgovora, da se ga odpošlje
mag. Simiču.

Med točko pobude je bil uvrščen tudi na Sekretarja MNZ Ljubljana naslovljen dopis ŠD Tabor
69, ki opisuje novačenje njihovega igralca U 12 s strani NK Bravo. V dopisu je navedeno, da je
njihov igralec brez vednosti ali dovoljenja matičnega kluba nastopal na mednarodnem turnirju
»Ljubljana Open« in igral za ekipo NK Bravo. Poleg njega, pa še igralec NK Domžal in NK
Zagorje. Apelira na organe MNZ Ljubljana, da ustrezno ukrepajo in disciplinsko kaznujejo NK
Bravo.
V razpravi je bilo opozorjeno na splošno na probleme prestopov igralcev, ki jih nekateri
predvsem večji klubi izvajajo brez dogovorov z oškodovanim klubom. Opozorjeno je bilo na
ambicije staršev, ki veliko prispevajo k prestopanju igralcev. Obstajajo tudi primeri dobrih
praks in sklenjenimi dogovori med klubi, da perspektivnejši igralci prestopajo v večji klub, ta
pa manjšemu klubu odstopi nekaj svojih igralcev. Veliko manjših klubov je zaradi odhodov
igralcev celo ostalo brez popolne selekcij in so bili s tem oškodovani tudi drugi igralci, ki niso
mogli več nastopati. Opozorjeno je bilo na nov Zakon o športu, ki celo prepoveduje omejevanje
prestopov otrok.
Končna ugotovitev je bila, da gre za kompleksno problematiko, o kateri bi se morali pogovoriti
na kakšnem posvetu. Pripravljen bi lahko bil etični kodeks in k njegovem spoštovanju naj bi
prostovoljno pristopili vsi klubi.
Glede konkretnega dopisa Arne Tabor pa bo odstopljen v obravnavo disciplinskemu organu
MNZ Ljubljana, saj IO MNZ Ljubljana ni pristojen za razsojanje v tovrstnih konkretnih zadevah.
SKLEP47: Člani IO MNZ Ljubljana so se seznanili z dopisom Arne Tabor glede igranja
neregistriranih igralcev na Ljubljana Open za NK Bravo. Z osmimi (8) glasovi ZA so sprejeli
sklep, da se dopis posreduje v obravnavo disciplinskemu sodniku MNZ Ljubljana, da ga
obravnava in o zadevi odloči v skladu s predpisi in svojimi pristojnostmi.
SKLEP48: so z osmimi (8) glasovi ZA sprejeli sklep: Na obravnavno problematiko se
organizira posvet klubov z eventualnim predlogom sprejetja kodeksa ravnanj na tem
področju.

POROČILO PREDSEDNIKA S 5. SEJE IO NZS Z DNE 16. 5. 2017
Predsednik je podal informacijo s 5. Seje IO NZS z dne 16.5. 2017.
Na seji je bila točka imenovanje komisij NZS, ki je povzročila obilo slabe volje pri dveh članih
IO, ker nista bila več predvidena za vodenje komisij, ki sta jih vodila v preteklem mandatu.

Najpomembnejše točke, ki jih je predstavil predsednik so bile:

-

-

-

Poročilo licenčne komisije kjer je predsednik interveniral, da je te postopke v prihodnje
potrebno izvesti prej in tudi hitreje sprejeti odločitve, saj je negotovost kdo bo nastopal
v kateri ligi za klube velika težava.
Formiranje posameznih lig, to je že bilo objavljeno in je poznano.
Sprejetje koledarjev tekmovanj.
Spremembe sklepov tekmovanj za člane v ligi NZS: gre za spremembo koliko in katere
osebe so lahko prisotne na klopi za rezervne igralce, ki se iz sedanjih 5 poveča na 7.
Sprememba disciplinskega pravilnika: povečanje števila rumenih kartonov v pokalnem
tekmovanju kjer se je sprejelo, da v pokalnem tekmovanju igralec, ki prejme 3/6
rumenih kartonov na naslednji tekmi nima pravice igranja.
Trženje medijskih in sponzorskih pravic prve nogometne lige.
Sofinanciranje sodniško -delegatskih stroškov v 1. in 2. SML/SKL v TL 2017/201c8. Ostaja
enako kot v lanski sezoni.
Spremembe kriterijev vrednotenja aktivnosti nogometa za vse kjer se spremeni samo del, ki se
nanaša na veteranske lige.
Sistem integritete NZS kjer se poveča poudarek na odkrivanje in preprečevanje nepravilnosti
in za to področje bo ustanovljena nova komisija, ki je do sedaj ni bilo.

Imenovanje komisij NZS: imena članov komisij smo prejeli na sami seji na mizo. Ker sta
se dva člana IO zavzemala zgolj zase in svoj interes ter tudi protestno nista sprejela
ponujenih komisij, je bila praktično onemogočena kakršnakoli konstruktivna razprava
o preostalih imenovanjih. Splošna ugotovitev je da je MNZ Ljubljana v veliki večini uspel
s svojimi predlogi za predsednike ali člane komisij. Žal nam tokrat ni uspelo ohraniti
vodje tekmovanja, pa še nekaj naših kvalitetnih predlogo ni bilo upoštevanih. Za
pričakovati je, da bodo tisti, ki niso uspeli s kandidaturo na NZS sedaj pomagali na MNZ
in naših komisijah.

RAZNO
a.) Pod točko razno je g. Zidar načel vprašanje istočasne registracije igralcev Futsal in
velikega nogometa. Namen je, da bi isti igralci lahko nastopali v Futsal tekmovanju in
igrali v ligah v velikem nogometu. To je potrdil kot dobro za razvoj nogometa in
igralcev. Po krajši razpravi je bil sprejet sklep, da se o tem pripravi obširni pisni predlog,
ki ga bo mogoče obravnavati na eni od naslednjih sej IO MNZ Ljubljana.
SKLEP50: Člani IO MNZ Ljubljana so z osmimi (8) glasovi ZA sprejeli sklep, da se za pripravo
predloga istočasne registracije za veliko nogomet in Futsal zadolži Jožeta Zidarja.
b.) Podpredsednik Novak je predlagal združitev 4. In 5. Članske MNZ Lige v enotno 4. ligo
vzhod in zahod ter da bi se za prvaka in napredovanje bi se odigral »play off«.

SKLEP51: Člani IO MNZ Ljubljana so z osmimi (8) glasovi ZA sprejeli sklep, da se za pripravo
predloga združitve tekmovanja sedanje četrte in pete lige MNZ v enotno četrto ligo se
zadolžita Borut Novak in Rok Korošec. Predlog bo obravnaval IO MNZ Ljubljana.

