ZAPISNIK
41. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA MEDOBČINSKE NOGOMETNE ZVEZE LJUBLJANA, ki je bila v
NEDELJO 14. 3. 2021, ob 18.30 uri, v obliki videokonferenčnega sistema zoom, razširjene s
člani strokovne komisije MNZL.
Navzoči člani IO: Mag. Mravljak Gvido, Koren Rafael, Razboršek Dušan (DNT), Marinko Aleš,
Korošec Rok, Završan Tone, Novak Borut, Govedarević Stevo, Majcen Boštjan, Petrič Metod,
Zalar Sebastian, Grega Rozina (naknadno), Novak Borut (naknadno)
Odsotni člani IO: Oražem Stanislav, Zidar Jože, Klinc Marko
Navzoči člani NO: Kreft Rado, Dobrun Žiga
Odsotni člani NO: Gašperšič Robert
Ostali navzoči: Sandi Kranjec, Dejan Močnik (DNTLJ, Strokovna komisija NZS), Klemen Avbelj
(Strokovna komisija MNZLJ)

DNEVNI RED:
1. Sprejem dnevnega reda 41. seje.
2. Potrditev zapisnika 40. dopisne seje z dne 17.1.2021.
3. Volitve NZS za predsednika in člane Nadzornega odbora in Arbitražnega sveta
4. Imenovanje pooblaščenca za osebne podatke po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov in
varstvu zaupnih podatkov.
5. Poročilo Strokovne komisije MNZ L glede stanja med epidemijo COVID 19
6. Razprava o aktualni situaciji v času epidemije COVID 19 glede treningov in možnosti za izvedbo
tekmovanj
7. Aktualne zadeve MNZ Ljubljana in način dela v naprej
8. Pobude in predlogi
9. Razno.

1. Sprejem dnevnega reda 41. seje
Predsednik je prebral dnevni red 41. seje.
Sledilo je glasovanje:
- ZA potrditev spremenjenega dnevnega reda po predlogu predsednika (10 članov).

2. Potrditev zapisnika 40. dopisne seje z dne 17.1.2021
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 40. dopisne seje z dne 17. 1. 2021, so glasovali vsi člani.

SKLEP208: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z desetimi (10) glasovi ZA potrdili
zapisnik 40. dopisne seje z dne 17. 1. 2021.
3. Volitve NZS za predsednika in člane Nadzornega odbora in Arbitražnega sveta
Predsednik je članom pojasnil, da je NZS razpisala volitve v Nadzorni odbor in Arbitražni svet
za mandatno obdobje 2021- 2025. Predloge kandidatur je potrebno v pisni obliki vložiti na
sedež NZS najkasneje v sredo 31. marca 2021 do 12. ure.
Predlog MNZ Ljubljana za predsednika Nadzornega odbora NZS je Marinčič Darko in za
predsednika Arbitražnega sveta NZS je Novak Borut. Oba sta tudi že sedanja člana teh organov.
Sledilo je glasovanje:
- ZA podporo h kandidaturi Marinčič Darka za predsednika NO NZS deset (10) glasov,
- ZA predlog kandidature za predsednika Arbitražnega sveta NZS deset (10) glasov.
SKLEP209: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z desetimi (10) glasovi ZA sprejeli
sklep, da MNZ Ljubljana za predsednika NO NZS predlaga Marinčič Darka.
SKLEP210: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z desetimi (10) glasovi ZA sprejeli
sklep, da MNZ Ljubljana za predsednika Arbitražnega sveta NZS predlaga Novak Boruta.

4. Imenovanje pooblaščenca za osebne podatke po Pravilniku o zavarovanju osebnih
podatkov in varstvu zaupnih podatkov
Nadzorni odbor je v svojem poročilu za 2020 izreklo IO priporočamo, da v zvezi s splošno
uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR), ki se uporablja od 25.05.2018 ter z namenom pravnoformalne ureditve področja obdelave in objave osebnih podatkov, imenuje pooblaščeno
osebo za varstvo podatkov na MNZL.
Predsednik je podal predlog, da se za varstvo podatkov na MNZL za pooblaščeno osebo
imenuje Kranjec Sandija.

Sledilo je glasovanje:
- ZA predlog 10 članov.
SKLEP211: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z desetimi (10) glasovi ZA sprejeli
sklep, da se za varstvo podatkov na MNZL za pooblaščeno osebo imenuje Kranjec
Sandija.
Videokonferenčnega sistema zoom sta se naknadno udeležila še Grega Rozina in Borut Novak.

5. Poročilo Strokovne komisije MNZL glede stanja med epidemijo COVID 19
6. Razprava o aktualni situaciji v času epidemije COVID 19 glede treningov in možnosti
za izvedbo tekmovanj
SKLEP212: IO MNZ Ljubljana se je seznanil s poročilo Strokovne komisije MNZ Ljubljana in
opravil obširno razpravo o stanju v klubih in kakšno bi bilo delo v bodoče.
SKLEP213: IO MNZ Ljubljana je sprejel sklep, da se čim prej pripravi predlog z najmanj tremi
variantami kako bi lahko nadaljevali z igranjem lig, ter natančno preučijo vse možnosti
izvedbe tekmovanja v spomladanskem delu sezone 2020/2021, ob upoštevanju
epidemioloških razmer in veljavnih predpisov pristojnih državnih organov.
Sledila je daljša razprava in glasovanje:
- ZA potrditev sklepov je glasovalo 12 članov.
SKLEP214: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z dvanajstimi (12) glasovi ZA sprejeli
sklep, da MNZ Ljubljana po potrditvi programa nadaljevanja igranja v spomladanskem
delu sezone 2020/2021, o takoj tem obvesti vse svoje klube.

7. Aktualne zadeve MNZ Ljubljana in način dela v naprej
Predsednik je napovedal, da bodo tudi v prihodnje seje IO MNZ Ljubljana v obliki
videokonference, vse do trenutka, ko bo možno spet zasedanje v fizični obliki.
Tudi volilna Skupščina MNZ Ljubljana bo sklicana, ko bodo razmere to omogočale. O izvedbi
dopisne redne letne Skupščine in sprejemu dopolnjenega Statuta MZ Ljubljana bo podan
predlog na IO MNZ, če se trendi izboljšanja epidemiološke slike ne bodo obrnili v pozitivno
smer.
Vodja tekmovanja je že celo leto na čakanju na delo in v kolikor se bi lahko priprave na
tekmovanja v MNZ Ljubljana lahko pričele, bo nemudoma nastopil delo.
P

isarna in delo v njej deluje normalno in je na razpolago klubom v okviru dejavnosti MNZ
Ljubljana.
8. Pobude in predlogi
9. Razno
Člani so tudi razpravljali:

Seja se je zaključila ob 19.55 uri.

Zapisnikarica:
Istenič Dragica

Predsednik MNZ Ljubljana
Mag. Mravljak Gvido
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_________________________

