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Zapisnik
2. sestanka s klubi glede tekmovanj pod vodstvom MNZ Nova Gorica v TS 2022/23
Prisotne osebe MNZ: Tomaž Horvat, Otmar Komel, Nejc Jelen
Prisotni predstavniki klubov: NK Vipava, ND Primorje, ND Adria, NK Vodice Šempas, NK Tolmin,
ND Gorica, ND Bilje, NK Ledine, ND Renče, ND Idrija
Opravičeno odsotni: DMNG
Horvat (MNZ): Pozdravi vse prisotne, predstavi sebe in svoje delo v nogometu. Pove, da letos
vodimo tekmovanja U15 do U7, primorske lige zdaj vodi MNZ Koper, MNZ Gorenjske – Kranj
2.SML/SKLz, MNZ Ljubljana 3.SNLz. Dodatno je MNZ Nova Gorica pridobil za vodenje še prvi
del Pokala Pivovarna Union in tekmovanje deklic DU13, poskušali pa bomo pridobiti tudi vodenje
DU15. Poudari, da je za pobude, vprašanja in pripombe vedno na voljo celotno vodstvo MNZ NG,
vključujoč njega samega kot predsednika, obeh podpredsednikov in drugih organov.
1. Tekmovanje U15

V tekmovanje je prijavljenih 10 ekip, možnost pa je še, da bo Primorje prijavilo drugo ekipo v
tekmovanje. Pri 10 ekipah bo sistem dvokrožni z dodano končnico, skupno 23 terminov in 22 tekem
za posamezno ekipo, pri 11 ekipah bo sistem dvokrožni z 22 termini in 20 tekmami. Predstavi se
predlog koledarja. Poudari se, da se tekmovanje delegira na soboto pred jesenskimi počitnicami
29.10. Ta datum, kljub neugodnosti upravičuje korist, da se igralcem ob rednem treniranju ne pojavi
2-tedenska luknja v tekmovanju. Ekipe, katere na ta datum ne bodo zbrale igralcev se dogovorijo za
nadomestni termin. Pri pomladanskem delu razprava kdaj se nadomesti velikonočni vikend, in sicer
sreda pred prvomajskimi počitnicami 26.4., ali dodatna sobota v juniju 10.6. Po razpravi prispemo do
tega, da je najlažje, da se spomladanski del prične prej, torej se velikonočni termin praktično gledano
nadomesti 4.3.
Menart (ND Idrija): Se strinja da je to ustrezno, a hkrati opozori na možnost neprimernosti igrišča v
Idriji v tem terminu zaradi morebitnih zimskih razmer in, v takem primeru, prosi klube za
razumevanje in iskanje rešitve v potrebi zamenjave igrišča.
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predsedniki klubov podpišejo izjave o popolni zdravstveni odgovornosti za svoje igralce. V takem
primeru bo predlog obravnavan na IO MNZ NG. Olajšava za klube bo, da se na tekmah še naprej ne
bo zahtevalo osebe medicinske stroke, temveč osebo z opravljenim tečajem prve pomoči. Gre namreč
za smiselno povezavo, saj je tečaj prve pomoči obvezen za pridobitev vozniškega dovoljenja, le to pa
obvezno za prevoz lažje poškodovanega igralca, v primeru poškodbe, z vozilom, katero ostaja
obvezno. Vozniško dovoljenje preveri delegat in navede v poročilu o tekmi.
Tekmovalna dneva ostajata sobota in nedelja, tekme naj se načeloma delegirajo zjutraj.
2. Tekmovanje U13

V tekmovanje je prijavljenih 14 ekip, od tega 3 klubi z dvema ekipama. Tekmovanje se razdeli na
dve ločeni ligi; U13 in U12, kateri imata med 6 in 8 ekip. Druge ekipe klubov so mlajše ekipe in se
razporedijo v tekmovanje U12, na željo klubov se v to tekmovanje premesti tudi ekipi NK Vodice
Šempas in ND Adria. Klubi željo po igranju v ligi U12 izrazijo najpozneje do srede 31.8. do 12h,
drugače je razporeditev ekip v ligi v domeni vodje tekmovanj. Tekmovalni dan ostaja ponedeljek,
razen v primeru dogovora ali opravičljivih razlogov.
Predstavi se osnutek koledarja, kateri je načeloma podprt. Razprava poteče ponovno o velikonočnem
terminu, ki se ga praktično nadomesti s podaljšanjem jesenskega dela 28.11., v primeru zimskih
razmer pa pred pričetkom spomladanskega dela prvenstva. Upoštevana je želja s prvega sestanka, da
se krogov ne delegira v junij, zaradi udeleževanja turnirjev.
3. Tekmovanje U11

Začetek tekmovanja 15.9. Konkreten predlog koledarja še ni sestavljen zaradi nejasnosti o številu
moštev ekip. Razprava o načino razdelitve moštev v dve tekmovanji, ali bi v enem tekmovanju
nastopale ekipe z enim moštvom in v drugem tiste z dvema, ali v enem tiste z izhodnimi letniki, v
drugem tiste z vhodnimi.
Jarc (NK Tolmin): Težava ni če igra ekipa z enim moštvom proti ekipi z dvema, če je to v naprej
sporočeno, da večja ekipa ne organizira velikega števila igralcev.
Kalin (ND Primorje): Predlaga, da se tekmovanje uredi tako, da dve ekipi z enim moštvom sočasno
igrata proti ekipi z dvema moštvoma.
Komel (MNZ): Sistem je izvedljiv, vendar je potrebno pred tekmovanjem točno razjasniti število
moštev posamezne ekipe, katerega ne bo možno spreminjati, ko bo tekmovalni sistem enkrat
sestavljen.
Brus (NK Ledine): Zakaj še ni znano točno število moštev posameznih ekip, saj je bilo to treba
navesti v prijavi v tekmovanja?
Jelen (MNZ): Prijave je bilo potrebno oddati cca. 1 mesec pred začetkom prvenstva, stanje pa se
lahko do pričetka šole in v prvem tednu še drastično spremeni.
Komel (MNZ): Ideja je bila dobra in v preteklosti že izvajana, potrebno pa bo strogo sodelovanje in
resnost.
Klubi naj se o številu moštev dokončno izrečejo do 4.9.
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na ˝krajo˝ igralcev s strani določenih trenerjev in vodji šol, kateri otroke in strarše po telefonu in tudi
osebno v živo prepričujejo o prestopu v druge klube.
Vname se besedni obračun med predstavnikoma NK Vodice Šempas in predstavnikom ND Bilje.
Božunović (NK Vodice Šempas): Zakaj se dobivamo na teh sestankih, če tega ne rešimo?
Jelen (MNZ): Ta sestanek je bil sklican na temo tekmovanj in smo trenutno močno zašli s teme.
Vidic (NK Vipava): Glede takih in podobnih primerov predlaga uvedbo kodeksa obnašanja, v smislu
omejitve vabljenja igralcev k drugim klubom, na nivoju MNZ.
Nadaljuje se konflikt NK Vodice Šempas – ND Bilje.
Prepir prekinemo s poudarkom, da bodo od letošnje sezone registracije obvezne tudi pri U11, pri U9
in U7 pa ostaja enako kot do sedaj, vsaj do prihodnjega leta. Cilj zahteve po registraciji igralcev je
pridobiti čim več sofinanciranja. Drastično se bodo spremenili tudi drugi pravilniki MNZ, katerih
zgled in osnova bodo pravilniki NZS s spremembami glede specifik MNZ NG. Glavni pravilnik, v
smislu tekmovalnega pravilnika, bo kompleksnejši in splošnejši, vseboval vse pomembne
tekmovalne zadeve, ki zadevajo vse selekcije, navodila za posamezna tekmovanja pa bodo krajša,
zgolj pomembne točke in posebnosti pri posamezni selekciji.
4. Tekmovanji U9 in U7

Pričetek turnirjev U9 17.9., U7 pa 24.9.
Kalin (ND Primorje): Predlaga, da se U9 igra po sistemu 5+1/5+1 namesto 4/4, kar bi kasneje
pripomoglo k lažjem napredovanju v nogomet na večjem igrišču, U7 pa ostane na 4/4.
Preučiti je potrebno, ali je to možno določiti na nivoju MNZ, ali je potrebno pridobiti soglasje NZS.
5. Razno

Campolunghi (ND Renče): Kakšna je vizija MNZ glede ženskega nogometa?
Horvat (MNZ): Potencial za razvoj je zelo velik, zadovoljni smo s pridobitvijo vodenja DU13,
poskusili bomo dobiti še tekmovanje DU15, kateri sta tekmovanji na nivoju NZS.
Jelen (MNZ): Veseli me boljša obiskanost zadnjih dveh sestankov, kjer je udeležba veliko večja, kot
v preteklih letih. Zahvalim se za prisotnost in sodelovanje na sestanku.
Božunović (NK Vodice Šempas): Predlaga, da se postavi regijska piramida, npr. vsi najboljši igralci
grejo v ND Gorica, nekoliko manjši talenti drugoligašem, nato tretjeligašem, itd. Če ˝mali˝ klub
ustvari perspektivnega igralca in ta svojo pot nadaljuje v višje rangiranem klubu, se pričakuje, da se
usluga povrne s prestopom manj talentiranih igralcev k temu manjšemu klubu.
Razgreta debata glede igralcev mladinske selekcije med ND Primorje in ND Gorica.
Uradni del sestanka zaključen ob 20:20. Predstavniki klubov nadaljujejo o ˝krajah˝ igralcev še
približno 15 minut.
Zapisal: Nejc Jelen

