ZAPISNIK
45. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA MEDOBČINSKE NOGOMETNE ZVEZE LJUBLJANA, ki je bila v
ČETRTEK 5. 8. 2021, ob 18,00 uri, preko AVK konference sistema ZOOM.
Navzoči člani IO: Mag. Mravljak Gvido, Zidar Jože, Razboršek Dušan (DNT), Korošec Rok,
Majcen Boštjan, Petrič Metod, Grega Rozina, Novak Borut, Klinc Marko, Oražem Stanislav
Odsotni člani IO:, Govedarević Stevo, Marinko Aleš, Koren Rafael, Zalar Sebastian, Završan
Tone
Navzoči člani NO: Kreft Rado, Dobrun Žiga
Odsotni člani NO: Gašperšič Robert
Ostali navzoči: Sandi Kranjec (vodja tekmovanja), Dragica Istenič (tajnica)
DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Pregled realiziranih sklepov in potrditev zapisnika 42. dopisne seje IO MNZL z dne 24.3.2021.
3. Pregled realiziranih sklepov in potrditev zapisnika 43. dopisne seje IO MNZL z dne 16.5.2021.
4. Pregled realiziranih sklepov in potrditev zapisnika 44. dopisne seje IO MNZL z dne 13.7.2021.
5. Predlog oblikovanja RLL
6. Potrditev dokumentov za redno letno Skupščino za leto 2021
7. Potrditev sprejema Statuta MNZ Ljubljana
8. Predlog razdelitve finančnih sredstev za pomoč klubom ob krizi COVID 19
9. Informacija vodje tekmovanja za oblikovanje lig za tekmovalno leto 2021/2022
10. Pobude in predlogi.
11. Razno.

1. Sprejem dnevnega reda 45. seje
Predsednik je prebral v vabilu na sejo predlagani dnevni red 45. seje. Predlagal je delno
spremembo obravnave točk in dodal nekaj novih točk. Nov dnevni red je bil naslednji:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Pregled realiziranih sklepov in potrditev zapisnika 42. dopisne seje IO MNZL z dne 24.3.2021.
3. Pregled realiziranih sklepov in potrditev zapisnika 43. dopisne seje IO MNZL z dne 16.5.2021.
4. Pregled realiziranih sklepov in potrditev zapisnika 44. dopisne seje IO MNZL z dne 13.7.2021.
5. Predlog oblikovanja RLL in informacija vodje tekmovanja za oblikovanje lig za tekmovalno leto
2021/2022
6. Potrditev dokumentov za redno letno in volilno Skupščino za leto 2021
7. Potrditev sprejema Statuta in Poslovnika Skupščine MNZ Ljubljana
8. Predlog razdelitve finančnih sredstev NZS za pomoč klubom ob krizi COVID 19
9. Določitev višine članarine za pomlad 2021
10. Pogojni sprejem FK Trzin in predlog Skupščini za sprejem v polnopravno članstvo
11.Udeležba U 15 na mednarodnem turnirju Danube Moravia cup v Bratislavi
12. Pobude in predlogi
13. Razno.

Sledilo je glasovanje:
- ZA potrditev dopolnjenega dnevnega reda po predlogu predsednika (10 članov).

2. Potrditev zapisnika 42. dopisne seje IO MNZL z dne 24. 3. 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 42. dopisne seje IO MNZL z dne 24. 3. 2021, so glasovali vsi na seji
prisotni člani.

SKLEP215: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z desetimi (10) glasovi ZA potrdili
zapisnik 42. dopisne seje IO MNZL z dne 24.3.2021.

3. Potrditev zapisnika 43. dopisne seje IO MNZL z dne 16. 5. 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 43. dopisne seje IO MNZL z dne 16. 5. 2021, so glasovali vsi na seji
prisotni člani.

SKLEP216: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z desetimi (10) glasovi ZA potrdili
zapisnik 43. dopisne seje IO MNZL z dne 16. 5. 2021.

4. Potrditev zapisnika 44. dopisne seje IO MNZL z dne 13. 7. 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 44. dopisne seje IO MNZL z dne 13. 7. 2021, so glasovali vsi na seji
prisotni člani.

SKLEP217: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z desetimi (10) glasovi ZA potrdili
zapisnik 43. dopisne seje IO MNZL z dne 13. 7. 2021.

5. Predlog oblikovanja RLL in informacija vodje tekmovanja za oblikovanje lig za
tekmovalno leto 2021/2022
Po končanem roku za prijave se je pojavila pobuda, da bi v članski kategoriji naredili enotno 4. ligo.
Glede na število prijav je vodja tekmovanja sestavil sistem po katerem bi lahko igrali. Po navodilu
predsednika je bila tudi opravljena anketa po telefonu v kateri so bili poklicani vsi klubi, ki imajo člansko
ekipo.
Od 24 ekip jih je bilo 19 za to, da se naredi enotna članska liga, 5 klubov pa je temu nasprotovalo. En
nas je celo opozoril, da IO ni pristojen za menjavanje igralnih sistemov. To opozorilo se je izkazalo za
pravilno zato so bile članske lige sestavljene v skladu s sklepom IO MNZL.
Lige za sezono 2021/22 so bile sestavljene v skladu s sklepom IO MNZL, ki pravi, da nihče ne izpada ali
napreduje. Z manjšimi odstopanji so bile prijave klubov enake lanskim.
Tam kjer ni bilo mogoče narediti identične lige lanskim se je upoštevala lestvica lanske sezone.
Koledar je bil narejen in usklajen s koledarjem NZS.

Sledilo je glasovanje:
- ZA sestavo predlaganih lig v sezoni 2021/22 devet (9) glasov, vzdržan eden (1).
- ZA predlagan tekmovalni koledar devet (9) glasov, vzdržan eden (1).
- ZA pridobitev mnenja in argumentov od Strokovne komisije MNZL devet (8) glasov, vzdržan
eden (1).

SKLEP218: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z devetimi (9) glasovi ZA sprejeli
predlagano oblikovanje lig v tekmovalnem letu 2021/2022 za vse lige MNZ Ljubljana.
Vodjo tekmovanja Sandija Kranjca pooblašča, da lahko spreminja koledar tekmovanja in
sestavo lig v primeru odpovedi ekip glede na aktualne razmere.
SKLEP219: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z devetimi (9) glasovi ZA sprejeli
predlagani koledar tekmovanj za jesenski in spomladanski del tekmovanja 2021/22.
SKLEP2020: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z devetimi (9) glasovi ZA sprejeli
sklep, da se od Strokovne komisije pridobi mnenje oziroma argumente glede spremembe
članske ekipe MNZL za sezono 2022/23.

6. Potrditev dokumentov za redno letno Skupščino za leto 2021
Na enih od prejšnji sej izvršnega odbora MNZL smo že obravnavali poročilo za Ajpes, Poročilo
Nadzornega odbora in Poročilo predsednika o delovanju MNZ l. Tokrat je v obravnavi Finančno
poročilo in finančni plan (priloga) ter Program dela za leto 2021. Obravnavati je še potrebno
poročila komisij, ki jih še čakamo.
Ker je bilo gradivo članom IO MNZ L poslano pred sejo je predsednik podal zgolj kratke
povzetke obravnavanih dokumentov. Ker ni bilo razprave ali dodatnih predlogov so člani IO
MNZL glasovali v paketu o vseh predlaganih dokumentih.
Sledilo je glasovanje:
- ZA predlog 10 članov.
SKLEP221: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z desetimi (10) glasovi ZA potrdili
vsebino dnevnega reda za skupščino, finančno poročilo in finančni načrt ter Program dela
za leto 2021.

7. Potrditev sprejema Statuta in poslovnika MNZ Ljubljana
Članom IO MNZ L je bil posredovan zadnji osnutek Statuta dopolnjen z nekaterimi pripombami
NK Interblock ter osnutek Poslovnika o delu Skupščine. Glede osnutka Statuta člani niso imeli
pripomb, za Poslovnik je pripombe podal g. Rozina. Člani IO MNZ L so se strinjali, da se pri
glasovanju na skupščini črta vzdržan in ostane samo glasovanje ZA ali Proti predlogu. Sprejela
se je tudi pripomba na tiskovno napako. Tako dopolnjen Statut in Poslovnik Skupščine MNZ L
bo predložen Skupščini v sprejem.
SKLEP 222: IO MNZ Ljubljana je z desetimi (10) glasovi sprejel sklep, da se osnutek Statuta
in Poslovnika Skupščine MNZ l s popravki predložijo Skupščini v sprejem.

8. Predlog razdelitve finančnih sredstev za pomoč klubom ob krizi COVID 19
NZS je namenila del finančnih sredstev kot finančno pomoč klubom prizadetim zaradi
epidemije COVID 19 in ki niso dobili druge oblike pomoči s strani NZS. Za MNZ L to znaša
14.250 eur. Predlaga se delitev sredstev glede na število aktivnih ekip. Klube se razdeli v
tri razrede.
V razpravi je g. Majcen predlagal, da bi se raje namesto denarja klubom podelila pomoč v
materialu (stožce, markirke, količke ipd.) Večina članov IO MNZ L je bila mnenja, da se
podeli denar, naj se pa poizve kaj bi bilo zanimivo kot skupno naročilo, ki bi glede na večje
število pomenilo večji popust in s tem nižjo ceno za posamezen klub, kot če to naroča vsak
klub posebej. Ker je večje število klubov, ki imajo še neporavnane obveznosti iz preteklih
obdobij, se jim bo predlagala kompenzacija za zmanjšanje zaostalih plačil.
SKLEP223: IO MNZ Ljubljana je z desetimi (10) glasovi sprejel sklep, da se bodo finančna
sredstva v višini 14.250 eur, prejeta od NZS, razdelila kot finančna pomoč klubom.
Razdelilnik v prilogi. V kolikor ima klub odprte finančne obveznosti do MNZ, se znesek
pobota (kompenzacija).
IO MNZ Ljubljana zadolži vodjo tekmovanja, da poizve pri klubih kaj bi lahko nabavili skupaj
v večji količini in to realizira.
9. Določitev članarine za pomlad 2021
Zaradi pomoči klubom kot posledica epidemije COVID 19 ter ne igranja prvenstvenih tekem v
spomladanskem delu prvenstva 2020/2021, se klubom ni zaračunalo kotizacije in članarine. Vendar ker
je rezerva privarčevana v preteklih letih in so finančna sredstva MNZ L izčrpana, je potrebno določiti
omejeno članarino klubom, ki so dolžni pokrivati delovanje in dejavnosti MNZ L. zato je IO MNZ L
predlagano, da se kot v preteklem letu vzame število ekip po klubih, ki so nastopali v spomladanskem
delu prvenstva 2020. Na ta izračun se plača 35%. Kotizacije se ne zaračuna, saj se prvenstvo ni odigralo.

SKLEP224: IO MNZ Ljubljana je z desetimi (10) glasovi sprejel sklep, da se klubom določi
plačilo članarine za spomladanski del leta v višini 35% glede na število aktivnih ekip v
pomladi 2020.

10. Pogojni sprejem Futsal klub Trzin in predlog Skupščini za sprejem v polnopravno članstvo
Za sprejem v članstvo je zaprosil FK Trzin. Ker izpolnjuje zahtevane statutarne pogoje, ga IO MNZ lahko
sprejme pogojno, če bo to potrdila Skupščina, ki dokončno odloči o sprejemu.

Sledilo je glasovanje:
- ZA predlog 10 članov.

SKLEP225: IO MNZ Ljubljana je z desetimi (10) glasovi ZA sprejel sklep, da se pogojno
sprejeme v članstvo FK Trzin ter tako klubu omogoči pričetek ligaškega igranja že v sezoni

2021/2022. IO MNZ Ljubljana predlaga Skupščini MNZL, da sprejme FK Trzin kot
polnopravnega člana.
Seja je bila po tej točki prekinjena in se je nadaljevala v živo, v četrtek 12.8.2021, v prostorih
MNZL.
Na seji so bili prisotni člani IO MNZ L: Gvido Mravljak, Koren, Grega Rozina, Metod Petrič ter
član NO Rado Kreft in vodja tekmovanja Sandi Kranjec.
11. Udeležba U 15 na mednarodnem turnirju Danube Moravia cup v Bratislavi
Predsednik je predstavil povabilo Bratislavske nogometne zveze, za udeležbo reprezentance U15 ne
turnirju v Bratislavi 13.-15. septembra 2021. Prisotni so se strinjali, da se MNZ L tega turnirja udeleži in
da je vodja delegacije Rafael Koren. Ostale člani se določijo naknadno. Ker ni bilo sklepčnosti, je bil
sprejet predlog sklepa, ki ga bo naslednji IO MNZ L bodisi sprejel ali mu nasprotoval.

PREDLOG SKLEPA226: IO MNZ Ljubljana je z xxxxxxx glasovi sprejel sklep, da se
reprezentanca U 15 udeleži turnirja v Bratislavi v dneh 13.9.-15.9. 2021

12. Pobude in predlogi
Pobudo za razpravo o nadaljevanju igranja lig MNZ L je podal g. Petrič. Ker je bilo to načrtovano
kot posebna seja, je ta bila tudi 12.8.2021sklicana oziroma se je 45.seja nadaljevala. Čeprav IO
MNZ L ni bil sklepčen je opravil razpravo in sprejel nekatere predloge sklepov, ki jih bo moral
IO MNZ l na prvi naslednji sklepčni seji še potrditi.
V razpravi se je celovito pregledalo obstoječe omejitve pri organizaciji prvenstvenih tekem s
posebnim poudarkom na zahtevah po izpolnjevanju PCT ter plačljivosti hitrih testov. Za klube
to predstavlja veliko dodatno finančno breme, ki ga nekateri tudi ne bodo zmogli.
Predlagani so bili naslednji osnutki šlepov;
PREDLOG SKLEP227: IO MNZ Ljubljana je z xxxxxxx glasovi sprejel sklep, da se ustanovi
komisijo za krizne razmere povezane z epidemijo COVID 19. Vodi jo Rafael Koren,
podpredsednik MNZ L, člani pa so Rozina Grega, Metod Petrič, Avbelj Klemen in Sandi
Kranjec. Naloga komisije je pripraviti več različic poteka tekmovanj glede na možne
omejevalne ukrepe in opraviti analizo razmer, predlagati ukrepe ter poročati IO MNZ L.

13. Razno
Seja se je zaključila ob 19.05 uri.

Zapisnikarica:
Istenič Dragica

Predsednik MNZ Ljubljana
Mag. Mravljak Gvido

________________________

_________________________

