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Z A P I S N I K  
 

21. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA MEDOBČINSKE NOGOMETNE ZVEZE LJUBLJANA, ki je bila v 
TOREK 11. 6. 2019, ob 18,00 uri, v prostorih podjetja Domovanje, Pod hribom 55, v Ljubljani. 
 
Navzoči člani IO:  Mag. Mravljak Gvido, Koren Rafael, Korošec Rok, Završan Tone, Zalar 
Sebastian, Rozina Grega, Majcen Boštjan, Govedarević Stevo (DNSLJ) 
 
Odsotni člani IO: Oražem Stanislav, Marinko Aleš, Novak Borut, Klinc Marko, Zidar Jože, Mitič 
Radivoje (DNTLJ), Petrič Metod 
 
Navzoči člani NO: Kreft Rado  
  
Odsotni člani NO: Dobrun Žiga, Gašperšič Robert 
 
Ostali navzoči:  
 
 
DNEVNI RED: 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 20. seje IO MNZ Ljubljana z dne 11. 4. 2019.  

2. Informacija o delovnem sestanku Komisije za sodniške zadeve z dne 14. 5. 2019. 

3. Turnir 6 mest za U 13 v Ljubljani, dne 15-17.10. 2019. 

- Potrditev dogovora o sodelovanju med reprezentancami Beograda, Bratislave, Brna, 
Ljubljane, Podgorice in Sarajeva, 

- Imenovanje organizacijskega odbora, 

- Izbira hotela.  

4. Določitev delegacije za Dunaj od 20. do 23. junija. 

5. Ustno poročilo sekretarja o udeležbi na turnirju Beograd Trophy 10.-12. 5. 2019. 

6. Ustno poročilo o delu Komisije za strokovne zadeve. 

7. Ustno poročilo predsednika o delu Komisije za obeležitve 100 let delovanja MNZ 
Ljubljana. 

8. Poročilo vodje tekmovanja. 

9. Razno. 
10. Pobude in predlogi. 
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Sprejem dnevnega reda 21. seje 
 
Člani so prejeli predlog dnevnega reda že z gradivom na sejo, zato ga je predsednik dal na 
glasovanje:  
 
- ZA potrditev dnevnega reda po predlogu predsednika (9 članov). 
 
 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 20. seje IO MNZ Ljubljana z dne 11. 4. 2019 
 
Zapisnik je bil po Poslovniku dela IO MNZL članom posredovan po elektronski pošti. Predsednik 
je na hitro preletel in komentiral obravnavne sklepe, in ker ni bilo razprave, je predlagal 
glasovanje: 
 
- ZA potrditev zapisnika 20. redne seje z dne 11. 4. 2019 so soglasno glasovali vsi člani.  
 
 

SKLEP158: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z devetimi (9) glasovi ZA potrdili 
zapisnik 20. seje z dne 11. 4. 2019. 

 
 

2. Informacija o delovnem sestanku Komisije za sodniške zadeve z dne 14. 5. 2019. 
 
Poročilo so člani prejeli že v gradivu, ustno poročilo pa je na seji podal še predsednik komisije 
Koren Rafael. 
 
Po krajši razpravi je predsednik Mravljak Gvido predlagal glasovanje za naslednje sklepe: 
 
– ZA seznanitev s poročilom (9 glasov), 
- ZA, da komisija izbere 5-10 klubov, ki bodo prostovoljno šli v testno obdobje (9 glasov), 
- ZA, da MNZL pripravi plastično Power Point predstavitev za vse klube (9 glasov)   
 

SKLEP159: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z devetimi (9) glasovi ZA potrdili 
seznanitev s poročilom o sestanku Komisije za sodniške zadeve z dne 14. 5. 2019. 
 

SKLEP160: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z devetimi (9) glasovi ZA sprejeli sklep, 
da komisija izbere 5-10 klubov, ki bodo prostovoljno šli v testno obdobje. 
 

SKLEP 161: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z devetimi (9) glasovi ZA sprejeli 
sklep, da mora komisija za vse klube pripraviti plastično Power Point predstavitev. 
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3. Turnir 6 mest za U 13 v Ljubljani, dne 15-17.10. 2019. 
 
Članom izvršnega odbora je bil v gradivu posredovan tudi osnutek pisnega dogovora, ki ga je 
pripravila MNZ Ljubljana za udeležence turnirja 6. mest U13, ki se bo odvijal od 15. do 17. 
oktobra v Ljubljani. 
 
Namen dogovora je, da se MNZ Ljubljana, FS Beograd, NZ Podgorica, FSK Sarajevo, NZ 
Bratislava in NZ Brno zavežejo k večletnem sodelovanju na turnirje za dečke U13.  
 
Predsednik je predlagal imenovanje organizacijskega odbora, ki bo poskrbel za tehnično 
izvedbo oktobrskega turnirja. Kranjec Sandi bo pripravil pregled nalog, ki se bodo razdelile 
med naslednje člane odbora: Mravljak Gvido, Kranjec Sandi, Istenič Dragica, Rozina Grega, 
Zalar Sebastian, Novak Borut in Govedarević Stevo. 
 
Pisarna MNZ Ljubljana je pridobila tri ponudbe hotela za nastanitev sodelujočih ekip: Park 
Hotel, M hotel in Austria hotel Ljubljana. Po pregledu se je izkazalo, da je ponudba najbolj 
ugodna.   
 
Sledilo je glasovanje: 
 
- ZA potrditev dogovora o sodelovanju med reprezentancami Beograda, Bratislave, 
Brna, Ljubljane, Podgorice in Sarajeva. 
- ZA potrditev imenovanja organizacijskega odbora. 
-  ZA potrditev ponudbe Park hotela. 
 
 

SKLEP162: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z devetimi (9) glasovi ZA potrdili 
dogovor o sodelovanju med reprezentancami Beograda, Bratislave, Brna, Ljubljane, 
Podgorice in Sarajeva. 
 

SKLEP163: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z devetimi (9) glasovi ZA imenovali 
naslednji organizacijski odbor turnirja 6. mest U13, ki se bo odvijal od 15. do 17. oktobra 
v Ljubljani: Mravljak Gvido, Kranjec Sandi, Istenič Dragica, Rozina Grega, Zalar Sebastian, 
Novak Borut in Govedarević Stevo. 
 

SKLEP 164: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z devetimi (9) glasovi ZA sprejeli 
sklep, da je ponudba Park hotela najugodnejša in najprimernejša za nastanitev 
udeležencev turnirja 6. mest v Ljubljani. 
  

 
 
 

4. Določitev delegacije za Dunaj od 20. do 23. junija 
 
Odhod reprezentance U-14 (LETNIK 2005) na Mednarodni turnir ŠTIRIH MEST NA DUNAJU  v 
četrtek, 20. 6. 2019. Povratek v NEDELJO, 23. 6. 2019.    
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Predlog delegacije, ki bo spremljala 18 igralcev: Selektor Boštjan Kreft, trener Starić Žiga, Gvido 
Mravljak, Sandi Kranjec, trener regijskih centrov MNZL Barborič Mitja in Rado Kreft. 
Glasovanje: 
 
- ZA je glasovalo vseh 9 članov. 
 

SKLEP1165: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z devetimi (9) glasovi ZA potrdili 
delegacijo, ki bo spremljala reprezentanco U14 MNZL na turnir na Dunaj: Selektor Boštjan 
Kreft, trener Starić Žiga, Gvido Mravljak, Sandi Kranjec, trener regijskih centrov MNZL 
Barborič Mitja in Rado Kreft. 

 
 

5. Ustno poročilo sekretarja o udeležbi na turnirju Beograd Trophy 10.-12. 5. 2019 
 
MNZ Ljubljana se je v maju mesecu že 17. udeležila mednarodnega turnirja »Trofej Beograd«. 
Letos so na turnirju nastopale naslednje ekipe: Solun, Sarajevo, Nikšič, MNZ Ljubljana in 
Beograd. Naša ekipa je prikazala všečno igro. Žal so prvo tekmo s kasnejšimi zmagovalci izgubili 
z 1 : 0 , ki je zaradi tekmovalnega sistema odločilna. ZA primerjavo: Solun je v finalu ekipo 
Beograda gladko odpravil z 4 : 0. Ostali dve ekipi so naši prepričljivo zmagali in osvojili 5. mesto. 
 
Člani izvršnega odbora so sprejeli poročilo vodje tekmovanja. 
 
 

6.  Ustno poročilo o delu Komisije za strokovne zadeve 
 
Zalar Sebastjan je povedal, da komisija tako predlaga, da se obe proučeni in pripravljeni 
spremembi sprejmeta in potrdita:  
 
KADETI IN MLADINCI - MENJAVE: 
 
 »V mladinski in kadetskih tekmovanjih MNZ Ljubljana ima s pričetkom sezone 2019/2020 
vsaka ekipa možnost opraviti sedem (7) menjav na tekmi; menjave morajo biti opravljene v 
maksimalno petih (5) prekinitvah igre, pri čemer menjave izvršene med polčasoma ne spadajo 
med prekinitve igre; v kolikor menjave niso izvršene med polčasoma oziroma je izvršena samo 
ena, morata biti sočasno znotraj iste prekinitve igre opravljene vsaj dve menjavi, v kolikor 
ekipa želi izvršiti vseh pet menjav.« 
  
U-15 - PRAVICA NASTOPA VHODNIH IGRALCEV: 
 
 V MNZ Ljubljana v kategoriji U-15 lahko igrajo samo tisti igralci, ki v istem krogu niso igrali za 
ekipo v isti kategoriji v prvenstvu MNZL. 3 (trem) rezervnim igralcem vhodnega letnika, ki v 
istem krogu igrajo tekmo U-15 1. ali 2. lige se dovoli nastop tudi v 2. ali 3. ligi v kolikor klub ima 
svojo drugo ekipo v MNZ prvenstvu. 
 
Predlog za glasovanje: 
 
- ZA oba predloga vseh devet prisotnih članov. 
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SKLEP167: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z devetimi (9) glasovi ZA sprejeli sklep, 
da ima s pričetkom sezone 2019/2020 vsaka ekipa v mladinski in kadetskih tekmovanjih 
MNZ Ljubljana možnost opraviti sedem (7) menjav na tekmi. 

SKLEP 168: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z devetimi (9) glasovi ZA sprejeli 
sklep, da v MNZ Ljubljana v kategoriji U-15 lahko igrajo samo tisti igralci, ki v istem krogu 
niso igrali za ekipo v isti kategoriji v prvenstvu MNZL. 3 (trem) rezervnim igralcem 
vhodnega letnika, ki v istem krogu igrajo tekmo U-15 1. ali 2. lige se dovoli nastop tudi v 
2. ali 3. ligi v kolikor klub ima svojo drugo ekipo v MNZ prvenstvu. 

 
DODATNO PODANO V RAZPRAVO 
 
V letošnji tekmovalni sezoni se je dogajalo, da so klubi v tekmovanju 1. MNZ mladinske in 
kadetske lige igrali tekme ločeno, v različnih dneh, kar je pomenilo, da so lahko igrali z istimi 
igralci na obeh tekmah. Ker pravilnik tega ne opredeljuje precizno, je potrebno v tem 
segmentu tekmovalnih propozicij razmisliti o spremembah pravilnika, ki bi onemogočal takšne 
manipulacije z igralci in tekmovanjem. 
 
Po trenutnem pravilniku bi hipotetično lahko klub obe ligi odigral z vsega 11 kadeti in tako igral 
1. MNZ mladinsko in kadetsko ligo. Takšen način pomeni grob poseg v regularnost tekmovanja. 
 
Po daljši razpravi so si bili člani enotni, da se predlog obravnava na Strokovni komisiji.  
 
- 2. kadetska liga Pobuda Dren Vrhnika na strokovno komisijo.  
 
 
 

7. Ustno poročilo predsednika o delu Komisije za obeležitve 100 let delovanja MNZ 
Ljubljana 

 
Komisija se je sestala danes. Pregledal se je napredek koliko se je realiziralo sklepov iz 
prejšnjega sestanka. Od klubov se zbirajo prek obrazcev podatki in slike, ki se bodov zborniku 
predstavile. Pripravila se je osnova strukture zbornika. Naslednja seja bo v začetku septembra. 
 
Člani izvršnega odbora so sprejeli poročilo. 
 
 

8. Poročilo vodje tekmovanja 
 
Spomladanski del prvenstva se je začel 16. 3. to pomlad je bilo veliko problemov z igranjem 
tekem zaradi zelo slabih vremenskih razmer. Ogromno tekem je bilo preloženih. Večino tekem 
je bilo odigranih v nadomestnih terminih. Je pa opazen trend ko zelo hitro pride pri klubih do 
dogovora da se tekma preloži, težko pa se potem dogovorijo za nadomestni termin. Tekme lig 
v katerih se napreduje in izpada so vse odigrane. Pri cicibanih je še veliko tekem v sistemu 
označenih kot ne odigranih. Mnogo od le teh je bilo odigranih ni pa bil poslan zapisnik. 
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Kar veliko problemov so povzročali klubi z udeležbami na mednarodnih turnirjih in posledično 
s preloženimi prvenstvenih tekem. 
 
Vsa tri pokalna tekmovanja so zaključena. Nekaj problemov je bilo le z igranjem finalne tekme 
članov. Želja našega novega prvoligaša (NK Bravo) je bila, da bi se finale odigral pred začetkom 
1. lige telekom v sredini julija na kar kot vodja tekmovanja nisem mogel pristati saj je takrat že 
novo tekmovalno leto, finale se je odiralo prvo sredo po zaključku 2.SNL. 
 
2.SML/SKL Zahod je potekala tekoče, večjih težav pri vodenju ni bilo. Trenutno potekajo 
kvalifikacije za naslednjo sezono, ko MNZ Ljubljana še vodi to ligo. 
 
Člani izvršnega odbora so sprejeli poročilo vodje tekmovanja. 
 
 

9. POBUDE IN PREDLOGI 
 
 

10. RAZNO 
 

- Informacija o zaključku kazenskega postopka  
 
Predsednik Mravljak Gvido je povedal, da je Okrajno sodišče v Ljubljani dne 14. 5., po 
opravljenih treh glavnih obravnavah, zavrnila obtožbo v kazenski zadevi zoper Istenič Dragice, 
ki jo je vložil bivši predsednik MNZ Ljubljana, Gradin Janez. Sodba v imenu ljudstva je postala 
pravnomočna 25. 5. 2019. 
 
Povedal je tudi, da je vesel, da se je končal postopek, ki za zaposleno ni bil enostaven. Ter da 
si želi, da v prihodnosti ne bi več prihajalo do tovrstnih zadev. 
 
Tajnica Dragica Istenič je prisotnim članom povedala, da je zahvaljuje vsem tistim, ki niso, in ki 
so pomagali, da sta resnica in poštenost zmagala. Še posebej se je zahvalila podpredsedniku 
Koren Rafaelu, članu izvršnega odbora Rozina Gregu, članu nadzornega odbora Kreft Radu in 
sodelavcu Kranjec Sandiju. 
 
   

- Pooblastilo predsednika za podpis dogovora 
 
Člani so na predlog predsednika glasovali o predlogu, da se glasuje o pooblastilu predsednika 
za podpis dogovorov o sodelovanju in organizaciji turnirja šestih mest. 
 
- ZA vsi prisotni člani 
 

SKLEP169: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z devetimi (9) glasovi ZA sprejeli sklep, 
da je predsednik MNZ Ljubljana Mravljak Gvido pooblaščen za podpis dogovorov o 
sodelovanju in organizaciji turnirja šestih mest, ki bo oktobra v Ljubljani. 
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- Dopis NK Interblock  
 
MNZ Ljubljana je od NK Interblock prejel dopis, kjer navaja oteženo planiranje aktivnosti glede 
sestave kadra za člansko ekipo, saj NZS še ni formirala ekip na NZS nivoju.  
 
Po daljši razpravi so člani prišli do zaključka, da ima MNZ Ljubljana v propozicijah jasno stališče 
o izpadu in napredovanju. MNZ Ljubljana nima direktnega vpliva na licenciranje, na državne 
lige. Glasovanje za rok za prijavo članske ekipe bo do 1. julija: 
 
- ZA vsi prisotni člani. 
 
 

SKLEP170: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z devetimi (9) glasovi ZA sprejeli sklep, 
da bo rok za prijavo članski ekip v tekmovanje MNZ Ljubljana za sezono 2019/20 do 1. 
julija. 

 
 
- Prošnja NK Ivančna Gorica in NK Zagorje 
 
Na podlagi predloga NK Zagorje in NK Ivančna Gorica je obravnaval izvršni odbor problematiko 
NK Zagorje in NK Ivančna Gorica v zvezi z neuspešnim licenčnim postopkom za  podelitev 
licence za tekmovanje v 3.SNL v sezoni 2019/2020 in sprejel sledeči sklep: 
 

SKLEP171: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z devetimi (9) glasovi ZA sprejeli sklep, 
da se na IO NZS naslovi prošnjo, da se NK Zagorju in NK Ivančni Gorici ob preoblikovanju 
3. SNL, s povabilom v tekmovanje v sezoni 2019/2020, omogočijo nadaljevanje 
tekmovanja v tem rangu prvenstvenega tekmovanja, saj sta oba kluba s športnimi 
rezultati dokazala, da si zaslužita nadaljevanje tekmovanja v tej ligi.  

 
 
Seja se je zaključila ob 19.45 uri. 
 
 
 
Zapisnikarica:       Predsednik MNZ Ljubljana 
Istenič Dragica        Mag. Mravljak Gvido 
 
________________________    _________________________ 
 


