ZAPISNIK
1. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA MEDOBČINSKE NOGOMETNE ZVEZE LJUBLJANA, ki je bila v
SREDO 24. 11. 2021, ob 18,00 uri, preko AV konference sistema ZOOM.
Navzoči člani IO: Mag. Mravljak Gvido, Novak Borut, Koren Rafael, Klinc Marko, Marinko Aleš,
Korošec Rok, Ložar Miha, Jereb Manca, Lobe Leon, Cerar Žan, Rozina Grega, Majcen Boštjan,
Govedarević Stevo, Razboršek Dušan
Odsotni člani IO:, Oražem Stane
Navzoči člani NO: Kreft Rado, Dobrun Žiga
Odsotni člani NO: Gašperšič Robert
Ostali navzoči: Sandi Kranjec (vodja tekmovanja), Dragica Istenič (tajnica)
DNEVNI RED:
1. Konstituiranje Izvršnega odbora MNZL
2. Določitev vrstnega reda podpredsednikov MNZL
3. Oblikovanje strokovnih komisij MNZL
4. Imenovanje disciplinskega sodnika in vodjo tekmovanja MNZL
5. Določitev kotizacije in članarine za jesen 2021
6. Ključ za razdelitev sredstev NZS klubom, ki niso prejeli druge pomoči v povezavi s COVID 19
7. Poročilo vodje tekmovanja o jesenskem delu
8. Informacija o poplavi poslovnih prostorov MNZL
9. Razno

Predsednik je prebral v vabilu na sejo predlagani dnevni red 1. seje.

Sledilo je glasovanje:
- ZA potrditev dnevnega reda po predlogu predsednika (14 članov).

1. Konstituiranje Izvršnega odbora MNZL
Predsednik je uvodoma pozdravil vse člane in vsem prisotnim čestital ob izvolitvi na Volilni skupščini
MNZ Ljubljana.
Povedal je še, da bo delovanje IO MNZ Ljubljana v skladu s predpisi, ki urejajo naše delovanje in akti
MNZ Ljubljana to je s Statutom MNZ Ljubljana, Poslovnikom IO MNZ Ljubljana ter predvsem
transparentno. Glede na velikost naše zveze bi lahko posamezne seje IO izvedli v različnih regijah MNZ
Ljubljana.

2. Določitev vrstnega reda podpredsednikov MNZL
Predsednik je predlagal, da se za vrstni red podpredsednikov upošteva volilni izid, ki je bil dosežen na
Volilni skupščini MNZ Ljubljana.
Sledilo je glasovanje:
- ZA potrditev vrstnega reda podpredsednikov je glasovalo vseh 13 prisotnih članov IO MNZL

SKLEP1: Določi se vrstni red podpredsednikov MNZ Ljubljana:

Oražem Stanislav

1. podpredsednik

Novak Borut

2. podpredsednik

Koren Rafael

3. podpredsednik

3. Oblikovanje strokovnih komisij MNZL
Predsednik je pojasnil, da mandat organov in tudi komisij traja štiri leta. Sestava in pristojnosti
komisij so podrobneje določene s pravilnikom IO MNZL. IO lahko ustanovi začasne komisije.
Predlagal je, da tajništvo vsem članom MNZL pošlje obrazec Predlog za komisije MNZL. Člani
naj imajo 14 dni časa, da po mailu pošljejo svoje predloge. Do naslednje seje bo pripravil tudi
predloge nosilcev posameznih komisij.
- ZA potrditev predloga predsednika so glasovali vsi člani.

SKLEP2: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so trinajstimi (13) glasovi ZA sprejeli sklep,
da se obrazec Predlog za komisije MNZL članom pošlje po mailu. Postavi se 14 dnevni rok
v katerem lahko člani posredujejo svoje predloge. Predsednik bo do naslednje seje
pripravil tudi nosilce posameznih komisij.

4. Imenovanje disciplinskega sodnika in vodjo tekmovanja MNZL
Predsednik je predlagal, da se za disciplinskega sodnika in vodjo tekmovanja MNZL za obdobje 20212025 imenuje dosedanja, Faflek Ludvika in Kranjec Sandija.
Sledilo je glasovanje:
- ZA je glasovalo vseh 13 članov.

SKLEP3: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so s trinajstimi (13) glasovi ZA sprejeli
sklep, da za obdobje 2021- 2025 imenuje za Vodjo tekmovanja Sandija Kranjca in za
Disciplinskega sodnika Faflek Ludvika.

5. Določitev kotizacije in članarine za jesen 2021
Zaradi pomoči klubom kot posledica epidemije COVID 19 ter ne igranja prvenstvenih tekem v
spomladanskem delu prvenstva 2020/2021, se klubom posledično ni zaračunalo kotizacije,
prav tako pa je bilo zaračunano le 35% članarine, glede na pretekle sezone.
Vendar so se kljub slabemu izgledu začetka sezone 2021/22 tekme v večini kar odigrale, je
predsednik predlagal, da se članarina za jesen 2021 obračuna v taki višini, kot se je pred
pojavom epidemije. To pomeni 5 eur po aktivnem članu. Pisarna je že v pridobivanju spiskov
aktivnih igralcev od klubov, ki bodo osnova pri obračunavanju.
Poudaril je tudi, da bo članarina za najmlajše nogometaše (U8, U9) zmanjšana za polovico, tj.
2,5 eur po aktivnem članu.
Sledilo je glasovanje:
- ZA predlog 13 članov.
SKLEP4: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so s trinajstimi (13) glasovi ZA sprejeli
sklep o članarini za jesen TL 2021/22:
- aktiven član je 5 eur,
- igralec/ka cicibani U8, U9 je 2,5 eur

6. Ključ za razdelitev sredstev NZS klubom, ki niso prejeli druge pomoči v povezavi s
COVID 19
NZS je še drugič v tem letu 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 10.950 eur. Predlaga se delitev sredstev glede na število aktivnih ekip. Klube
se razdeli v tri razrede. Pri prvi razdelitvi se je upoštevalo stanje ekip na dan 1. 1. 2021, ki ga

dobimo s strani NZS. Za drugo razdelitev pa smo upoštevali stanje prijavljenih ekip v sezoni
2021/22.
Naknadno se je seje udeležil podpredsednik Koren Rafael.
Prijavljene ekipe jesen 2021:
Klubi do 3 ekipe
Klubi do 6 ekip
Klubi do 7 ekip

5 klubov
9 klubov
15 klubov

150 eur sredstev
300 eur sredstev
500 eur sredstev

SKLEP5: IO MNZ Ljubljana je s štirinajstimi (14) glasovi sprejel sklep, da se sredstva NZS v
višini 10.950 eur, ki smo jih prejeli za pomoč klubom, v povezavi s COVID 19, razdelijo po
naslednjem kriteriju:
Prijavljene ekipe jesen 2021:
Klubi do 3 ekipe
Klubi do 6 ekip
Klubi do 7 ekip

5 klubov
9 klubov
15 klubov

150 eur sredstev
300 eur sredstev
500 eur sredstev

7. Poročilo vodje tekmovanja o jesenskem delu
Po veliki negotovosti pred planiranim začetkom prvenstva se je le začelo po sprejetem
koledarju. Teden po začetnem prvenstvu se je sestala skupina za izdelavo možnih scenarijev
poteka prvenstva, saj so v tistem času v javnosti krožila mnenja, da bo po vsej verjetnosti
kmalu prišlo do zaprtja države in s tem tudi prepoved izvajanja športnih tekmovanj. Na začetku
je bilo kar precej težav oziroma vprašanj v zvezi z organizacijo tekem. Vendar pa je kmalu vse
steklo kot v starih časih. Na novo realnost so nas vseskozi opozarjale posamezne odrejene
karantene. Mislim pa, da je daleč največ prestavljenih tekem zaradi odločitev šol, ki so ob
okužbah odrejale šolo na daljavo. Moja groba ocena je, da je bilo zaradi Covid-19 preloženo
med 20 in 30 % tekem. Še sedaj, kljub temu, da smo že dva tedna po končanem prvenstvu, se
posamezne tekme še nadomeščajo. Za pomlad bo ostalo slabih 10% tekem. Ob tem je treba
povedati, da se število preloženih tekem veča proti najmlajšim kategorijam.
Pokal mlajših dečkov je bil odigran po sprejetem koledarju. Mladinski pokal je bil odpovedan,
saj pomladi 2022 tudi ne bo mladinskega pokala NZS. Prav tako je bil članski pokal odpovedan.
Pokal na ravni NZS je letos specifičen, saj bo v sezoni 22/23 štartal nov format pokala.
Vodja tekmovanja je člane še spomnil, da se povečanje članskih lig po koncu te sezone, vrne
na prvotno število. Predlagal je, da se povečanje ohrani še v sezoni 2022/23, saj se zaradi
situacije s COVID-om sistem praktično ni skoraj nič igral. Predsednik je povedal, da se bo o tem
odločalo na naslednji seji izvršnega odbora.
Sledilo je glasovanje:

-ZA je glasovalo vseh 14 članov.
SKLEP6: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so s štirinajstimi (14) glasovi ZA sprejeli
poročilo vodje tekmovanja MNZL.

8. Informacija o poplavi poslovnih prostorov MNZL
Prostori MNZ Ljubljana (pisarna) je bila v novembru zopet poplavljena. Tokrat celo bolj kot leta 2015.
Namočeno je bilo kar nekaj gradiva (registratorji), saj je voda zalila prvo polico omar v višini 30 cm.
Resnih posledic ni, saj so bila vsa osnovna sredstva (računalniki) na varni višini. Najbolj so poškodovana
vrata in laminat v sejni sobi. Izsuševalni sistem je delal več kot en mesec. Najbolj problematičen je
smrad.
Namočilo je tudi prvo vrsto knjig Zbornik MNZL, in sicer 8 zavitkov. To je 56 knjig, ki jih bo potrebno
odpisati pri inventuri.
Dobili smo tudi informacijo, da se bo potrebno v roku dveh let seliti, saj naj bi ves kompleks Energoplan
podirali in zgradili stanovanja.
Člani so informacijo vzeli na znanje.

9. Razno
Med člani je potekala daljša razprava o sledečih zadevah:
- Pokalno tekmovanje MNZL; sestati se mora Mladinsko/Strokovna komisija MNZL
- Dogovoriti je potrebno sestanek z Društvom nogometnih trenerjev in sodnikov Ljubljana
- Projekt sodniške takse; trenutno poteka plačevanje sodniških taks za 5 klubov (NK IB 1975 Ljubljana,
ŠD Dobrova, NK Domžale, NK Brinje Grosuplje in NK Ivančna Gorica).
- Sojenje prijateljskih tekem; o tem se bo tudi razpravljalo na sestanki, ki ga bo imela MNZL s sodniško
organizacijo.
- Fiksne sodniške takse; predlog ustanovitve skupine, ki bo preučila predlog.

Seja se je zaključila ob 20.10 uri.

Zapisnikarica:
Istenič Dragica

Predsednik MNZ Ljubljana
Mag. Mravljak Gvido

________________________

_________________________

