PRAVILNIK O VOLITVAH – 2020
PREDSEDNIKA MNZ,
PODPREDSEDNIKA MNZ,
ČLANOV IZVRŠNEGA ODBORA MNZ,
PREDSEDNIKA NADZORNEGA ODBORA MNZ,
ČLANOV NADZORNEGA ODBORA MNZ,
PREDSEDNIKA ARBITRAŽNEGA SVETA MNZ,
PODPREDSEDNIKA ARBITRAŽNEGA SVETA MNZ,
ČLANOV ARBITRAŽNEGA SVETA MNZ

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način, postopek, roke, kandidiranja ter druga navodila za izvedbo
volitev predsednika MNZ, podpredsednika in članov izvršnega odbora MNZ, predsednika
in članov nadzornega odbora ter predsednika, podpredsednika in članov arbitražnega
sveta MNZ (v nadaljevanju: volitve v MNZ).
2. člen
Skupščina MNZ voli predsednika, podpredsednika in člane izvršnega odbora MNZ,
verificira mandat članom IO MNZ po položaju (predsedniki: MDNS, DNT in Združenja
klubov malega nogometa) ter voli predsednika in člane nadzornega odbora, predsednika,
podpredsednika in članov arbitražnega sveta MNZ.
3. člen
Pravico voliti in biti izvoljen na volitvah ima državljan Republike Slovenije, ki je na dan
glasovanja dopolnil osemnajst let starosti in ima stalno bivališče na področju MNZ Murska
Sobota.
Kandidati morajo biti aktivni v nogometu vsaj 3 leta in ne smejo biti pravnomočno
obsojeni.
Posamezni kandidat na volitvah, lahko kandidira samo za eno funkcijo.

4. člen
Mandat izvoljenih na volitvah MNZ traja štiri leta. Na funkcijo so lahko ponovno izvoljeni.

II. NAČIN VOLITEV
5. člen
O načinu volitev (javno ali tajno) odloča skupščina MNZ.
III. RAZPIS VOLITEV, ROKI IN ORGANI, KI VOLITVE VODIJO
6. člen

Volitve v MNZ razpiše IO MNZ. Volitve se razpišejo največ šestdeset in najmanj trideset
dni pred iztekom štiriletne mandatne dobe dosedanjih organov.

7. člen
S sklepom IO MNZ o razpisu volitev se določi dan razpisa volitev in dan glasovanja.
Sklep o razpisu volitev se objavi na spletni strani MNZ in se pošlje v pisni obliki vsem
klubom MNZ M. Sobota.
8. člen
Volitve v MNZ vodi in izvaja volilna komisija, ki jo imenuje IO MNZ.
Volilno komisijo sestavlja 3 člani.
9. člen
Volilna komisija IO MNZ določi seznam z imeni kandidatov za predsednika MNZ,
podpredsednika MNZ, kandidatov za člane IO MNZ ter predsednika in člane nadzornega
odbora in predsednika, podpredsednika in članov arbitražnega sveta MNZ in ga objavi na
spletni strani MNZ in se pošlje v pisni obliki vsem klubom MNZ M. Sobota najkasneje
sedem dni pred glasovanjem.
IV. KANDIDIRANJE
Kandidiranje za predsednika MNZ
10. člen
Kandidate za predsednika MNZ lahko predlagajo člani MNZ (nogometni klubi, klubi
Združenja klubov malega nogometa ter MDNS in DNT), ter člani organov MNZ.
11. člen
Posamezen član MNZ lahko predlaga le po enega kandidata za predsednika MNZ. Dvoje
ali več članov MNZ lahko določi skupnega kandidata.
12. člen
Člani organov MNZ, MDNS oz. DNT določajo kandidate za predsednika MNZ s
podpisovanjem. Kandidata lahko določi najmanj pet članov organov MNZ, MDNS oz.
DNT.
13. člen
Pri MNZ registrirani nogometni klubi in klubi Združenja klubov malega nogometa lahko
predlagajo kandidata(e) s pismenimi izjavami.
14. člen
Za kandidaturo za predsednika MNZ je potrebno pisno soglasje kandidata s programom
dela za mandat.
Kandidat lahko umakne soglasje s pisno izjavo, ki se predloži volilni komisiji IO MNZ
najkasneje teden dni pred dnevom glasovanja.
15. člen

Predlog kandidature mora vsebovati ime predlagatelja in osebne podatke kandidata.
Predlogu mora biti priloženo pisno soglasje kandidata in podpisi članov organov MNZ,
MDNS oz. DNT, ki podpirajo kandidaturo.
Predlogu kandidature, ki jo vloži MDNS oz. DNT, mora biti priložen tudi zapisnik o
določitvi kandidature.
Predlogu kandidature, ki jo vložijo klubi, morajo biti priložene pisne izjave klubov.
16. člen
Predlog kandidature se vloži neposredno pri volilni komisiji IO MNZ najkasneje petnajsti
dan pred dnevom glasovanja.
Volilna komisija IO MNZ preizkusi skladnost vloženih kandidatur s tem pravilnikom.
Kandidiranje za podpredsednika MNZ
17. člen
MNZ ima enega podpredsednika, ki pokriva določeno področje dela MNZ.
18. člen
Glede predloga kandidature, soglasja h kandidaturi oz. umiku kandidature, se uporabljajo
določbe kot za kandidiranje predsednika MNZ.

Kandidiranje za člane Izvršnega odbora MNZ
19. člen
Kandidate za člane IO MNZ (9 članov – 26. čl. Pravil MNZ M. Sobota) predlagajo
nogometni klubi, klubi Združenja klubov malega nogometa, MDNS, DNT ter člani organov
MNZ. Vsak klub lahko predlaga samo enega člana IO MNZ.
20. člen
Glede predloga kandidature, soglasja h kandidaturi oz. umika kandidature se uporabljajo
določbe kot za kandidiranje za predsednika.
21. člen
Mandat predsednika MDNS, DNT in Združenja klubov malega nogometa, ki so člani IO
MNZ po položaju, verificira skupščina MNZ ob ugotavljanju rezultatov glasovanja na
volitvah v MNZ.

Kandidiranje za predsednika in člana nadzornega odbora
22. člen
Kandidate za predsednika in dva člana nadzornega odbora lahko predlagajo člani MNZ in
člani organov MNZ.
23. člen
Glede predloga kandidature, soglasja h kandidaturi oz. umika kandidature se uporabljajo
določbe kot za kandidiranje za predsednika MNZ.

Kandidiranje za predsednika, podpredsednika in člane arbitražnega sveta MNZ
24. člen
Kandidate za predsednika, podpredsednika in treh članov arbitražnega sveta MNZ lahko
predlagajo člani MNZ in člani organov MNZ.
25. člen
Glede predloga kandidature, soglasja h kandidaturi oz. umika kandidature se uporabljajo
določbe kot za kandidiranje za predsednika MNZ.

V. KONČNE DOLOČBE
26. člen
Volilna komisija IO MNZ skrbi za zakonitost volitev in enotno uporabo določb tega
pravilnika, ki se nanašajo na volilni postopek, izda obrazce za izvrševanje tega pravilnika
in objavi izide volitev.
27. člen
Ta pravilnik je sprejel IO MNZ M. Sobota dne; 02.11. 2020.

Predsednik MNZ M. Sobota:
Danilo KACIJAN, l.r.

