
ZAPISNIK

Volilne komisije, ki se je sestala dne, 4. 70. 2O2L ob 16. uri v prostorih MNZ Ljubljana, Pod

hribom 55, Lju bljana.

Dnevni red:

l-. Pregled prispelih ka ndidatu r.
2. Zreb za doloditev vrstnega reda na glasovnicah.

Ad/1 Predsednik volilne komisije je sprejel vso prispelo po5to, ki je bila naslovljena na volilno

komisijo in se nana5a na volitve v orSane MNZ Ljubljana. Ugotovljeno je bilo, da je do

predvidenega datuma prispelo na sedei MNZ Ljubljana 16 kuvert.

- 12 s priporodeno poito
- 4 na sedei MNZL z izdanim potrdilom

Komisija je odprla in preverila vsebino vseh 16 kuvert ter opravila preizkus skladnosti vloienih
kandidatur s Statutom MNZL in Pravilnikom o volitvah in razreiitvah voljenih organov MNZL.

Prispele kuverte je odpiral predsednik komisije v navzoinosti ostalih treh ilanov. Vse kuverte

so bile zapedatene in nepoikodovane.

Skladno z 12. dlenom Pravilnika o volitvah in razreSitvah voljenih organov je Volilna komisija

ugotovila, da je ena vloga nepopolna, saj ni predloienih zahtevanih sklepov pristojnih organov

dlana MNZ Ljubljana o doloditvi kandidature:

- Vloga Grgasovii Damirja vsebuje samo soglasje h kandidaturi za ilana organov MNZL v

obdobju 2027-2025

Volilna komisija utotavlja, da ni vloienih dovolj kandidatur za ilane lO MNzt (sprejetih

kandidatur je osem, voli se jih pa devet) in tlane arbitrainega sveta MNZI- kjer je prejeta

samo kandidatura za ilana, manjka pa kandidatura za predsednika in ilana'
Na predlog volilne komisije je odbor za nujne zadeve MNZL sprejel sklep, da se za

manjkajoie kandidature podalj5a rok:
- za ilane lo MNZL se podaljSa rok oddaje kandidatur do 6'10.2021 do 24:00

- za ilana in predsednika arbitrainega sveta se podalj5a rok oddaje kandidatur do

6.LO.2O2L do 24:00
Klubi kateri so za omenjene funkcije ie oddali vloge v podalj5anem roku ne smejo vlagati

novih kandidatur za te funkcije (10. ilen Pravilnika o volitvah in razpr5itvah).



Ad/2 Volilna komisija je z irebom dolodila seznam z imeni kandidatov:

Kandidata za predsednika MNZ [jubljana:

1. Mag. MRAVLJAK Gvido (NK Dren Vrhnika)

Za podpredsednike MNZ [jubljana:

1. oRAZEM Stanislav (NK Domiale)
2. KOREN Rafael (NK lvandna Gorica)
3. NOVAK Borut (NK Krka)

Za predsednika NO MNz Ljubljana:

1. DoBRUN Ziga (DNS Ljubljana)

Za Elane NO MNz Ljubljana:

1. KREFT Rado (50 Dobrova)
2. GASPER5Ia Robert (NK Smartno)

Za ilane lO MNZ tjubljana:

1. MARINKO AleS (NK Komenda)
2. ROZINA Grega (NK Brinje Grosuplje)
3. KORO5EC Rok (NK Dragomer)
4. KLINC Marko (ZNK Krka)

5. KOCJANeIC Darko (NK Kresnice)

6. LOBE Leon (NK Trebnje)
7. MAJCEN BoStjan (NK Kodevje)

8. RIZVIC Hajrudin (NK Svoboda Ljubljana)

Za ilane Arbitrainega sveta MNZ Ljubljana:

1. LOZINsEK Valentin (NK Komenda)



Sestanek je zakljuden ob 17.30 uri.
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