
 

 

 

 

 

 

Okrožnica 02/11 

 

Ljubljana, 17.01.2011 Št.: 02/11 Ozn.: GS AZ/TR 

 

 

Zadeva: Sklic Skupščine NZS in razpis volitev 

 

 
 
Spoštovani! 
 
 
Obveščamo Vas, da je Izvršni odbor NZS (v nadaljevanju: IO NZS) na svoji 25. seji, dne 17.01.2011, sprejel 
sklep o predlogu sklica Skupščine NZS, sklep o razpisu volitev za predsednika NZS in 4 (štiri) 
podpredsednike NZS in sklep o imenovanju volilne komisije.   
 
 

Predlog sklica Skupščine NZS   

Predsednik NZS mag. Ivan Simič, ki je bil 20.02.2009 na Skupščini NZS izvoljen za mandatno obdobje 
2009 – 2013, je s pisno odstopno izjavo z dne 17.11.2010 pred koncem svojega mandata odstopil z 
mesta predsednika NZS. Odbor NZS za nujne zadeve in Izvršni odbor NZS sta se 06.12.2010 oziroma 
20.12.2010 seznanila z odstopno izjavo ter v skladu s 6. odstavkom 30. člena Statuta NZS sprejela 
ugotovitveni sklep, da, zaradi odstopa predsednika NZS, naloge predsednika NZS do izvolitve novega 
opravlja prvi podpredsednik NZS Stane Oražem. Na podlagi določil Statuta NZS in Pravilnika NZS o 
volitvah in razrešitvah predsednika in podpredsednikov NZS je IO NZS ugotovil, da so nastopili razlogi za 
sklic Skupščine NZS in razpis volitev za predsednika in podpredsednike NZS, zato je na podlagi določil 27. 
in 22. člena Statuta NZS sprejel sklep o predlogu sklica Skupščine NZS. 
 
 
Sklic Skupščine NZS 

Na podlagi prvega odstavka 22. člena v povezavi s 30. členom Statuta NZS je podpredsednik NZS Stane 
Oražem dne 17.01.2011 sprejel sklep o sklicu Skupščine NZS, ki bo v četrtek, 17. februarja 2011, ob 

16.00 uri v dvorani Elegans Hotela Kokra na Brdu pri Kranju, in predlagal naslednji dnevni red: 
 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine. 

2. Potrditev zapisnika skupščine z dne 24.04.2010. 

3. Poročilo verifikacijske komisije. 

4. Seznanitev z odstopom mag. Ivana Simiča z mesta predsednika NZS. 

5. Volitve predsednika in podpredsednikov NZS. 
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Razpis volitev za predsednika NZS in podpredsednike NZS 

Ker je predsednik NZS mag. Ivan Simič pred koncem svojega mandata odstopil z mesta predsednika NZS, 
se morajo v skladu s Statutom NZS in Pravilnikom o volitvah in razrešitvah predsednika NZS in 
podpredsednikov NZS izvesti volitve za predsednika in podpredsednike NZS.  

IO NZS je tako na podlagi določil 27. člena Statuta NZS in 7. ter 8. člena Pravilnika o volitvah in 
razrešitvah predsednika NZS in podpredsednikov NZS sprejel sklep o razpisu volitev za predsednika NZS 
in 4 (štiri) podpredsednike NZS za mandatno obdobje 2011 – 2015. 

Na podlagi sklepov organov NZS bodo razpisane volitve predsednika NZS in 4 (štirih) podpredsednikov 
NZS izvedene na zasedanju Skupščine NZS, ki bo v četrtek, 17. februarja 2011, ob 16.00 uri v dvorani 
Elegans Hotela Kokra na Brdu pri Kranju. 
 
 
Imenovanje volilne komisije NZS 

Pravilnik o volitvah in razrešitvah predsednika NZS in podpredsednikov NZS v 9. členu določa, da volitve 
in razrešitve vodi in izvaja volilna komisija, ki jo imenuje IO NZS. Volilno komisijo sestavlja 5 (pet) članov 
in skrbi za zakonitost volitev in razrešitev, enotno uporabo določb predpisov NZS, ki se nanašajo na 
volilni postopek, izda obrazce za izvrševanje volitev, pripravi glasovnice in objavi izide volitev in 
razrešitev. 

Na podlagi navedenega je IO NZS v skladu z določili 27. člena Statuta NZS in 9. člena Pravilnika o volitvah 
in razrešitvah predsednika NZS in podpredsednikov NZS na 25. seji dne 17.01.2011 sprejel sklep o 
imenovanju volilne komisije NZS v naslednji sestavi: 

1. dr. Saša Zagorc, predsednik komisije; 

2. Maja Berger, članica; 

3. Matjan Cojhter, član; 

4. Stanislav Jug, član; 

5. Matej Pasarič, član. 

 
  
S spoštovanjem, 
 

 

Nogometna zveza Slovenije 

Aleš Zavrl 

Generalni sekretar NZS 

 

 

 
Poslati: 

- Medobčinske nogometne zveze; 

- ZNSS, ZNTS; 

- Združenje klubov 1. SNL; 

- Nogometni klubi (1., 2., in 3. SNL); 

- Člani organov in komisij NZS. 

V vednost: 

- Člani NO NZS; 

- Člani IO NZS; 

- Člani Volilne komisije NZS; 

- Arhiv, tu. 

 


