
 

 

 

 

 

 

Okrožnica 10/13 
 

 

Ljubljana, 18.03.2013 Št.: 10/13 Ozn.: GP AZ/RPČ 

 

Zadeva: Pravilnik o volitvah in razrešitvah voljenih organov NZS 

 
Spoštovani, 

obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS na seji dne 13.03.2013 sprejel Pravilnik o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o volitvah in razrešitvah predsednika in podpredsednikov NZS. 

S pravilnikom se urejajo volitve in razrešitve predsednika in članov Nadzornega sveta NZS in Arbitražnega 

sveta NZS, ki so bile do sedaj urejene s starim volilnim pravilnikom NZS, sprejetim pred uveljavitvijo 

statuta NZS. Bistvenih vsebinskih sprememb glede na obstoječo ureditev ni (kandidatura je enaka, večina 

za izvolitev predsednikov se ni spremenila itd.), manjše spremembe se nanašajo le na omejitev 

kandidiranja in na način ponovnega glasovanja v primeru enakega števila glasov ter na predvideno 

možnost razrešitve članov teh organov. Najbolj opazna je sprememba naslova pravilnika, ki se po novem 

glasi Pravilnik o volitvah in razrešitvah voljenih organov NZS. 

 

S spoštovanjem, 

 

Nogometna zveza Slovenije 

 

Aleš Zavrl 

Generalni sekretar NZS 

 

 
Priloga:  

- Spremembe in dopolnitve Pravilnika o volitvah in razrešitvah predsednika in podpredsednikov NZS. 

 

Poslati: 

- Medobčinske nogometne zveze; 

- ZNSS, ZNTS; 

- Nogometni klubi (v tekmovanjih NZS); 

- Člani organov in komisij NZS; 

- Sodniki, delegati in kontrolorji (na listah NZS). 

 

- Člani NO NZS; 

- Člani IO NZS; 

- Častni predsednik NZS; 

- Direktor in selektorji nogometnih reprezentanc; 

- Arhiv, tu. 
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Na podlagi 27. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije je Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije 
sprejel 
 
 

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O VOLITVAH IN RAZREŠITVAH 
PREDSEDNIKA IN PODPREDSEDNIKA NZS 

 
 

1. člen 
 
Spremeni se naslov pravilnika tako, da se glasi: 
»PRAVILNIK O VOLITVAH IN RAZREŠITVAH VOLJENIH ORGANOV NZS« 
 

2. člen 
 
Doda se drugi odstavek 1. člena, ki se glasi: 
»(2) Ta pravilnik tudi določa izvedbo volitev in razrešitev predsednika in članov Nadzornega odbora ter 
predsednika in članov Arbitražnega sveta Nogometne zveze Slovenije.« 
 

3. člen 
 
Dodata se tretji in četrti odstavek 2. člena, ki se glasita: 
»(3) Skupščina NZS voli in razrešuje predsednika in štiri člane Nadzornega odbora NZS. 
(4) Skupščina NZS voli in razrešuje predsednika in štiri člane Arbitražnega sveta NZS.« 
 

4. člen 
 
V četrtem odstavku 3. člena se črta besedna zveza »za predsednika NZS in kandidat za podpredsednika 
NZS«. 
 
Doda se šesti odstavek 3. člena, ki se glasi: 
»(6) Določba prejšnjega odstavka tega člena se smiselno uporablja za kandidate za predsednika in člane 
Nadzornega sveta NZS ter za kandidate za predsednika in člane Arbitražnega sveta NZS.« 
 

5. člen 
Črta se tretji odstavek 14. člena. Dosedanji četrti in peti odstavek 14. člena postaneta tretji in četrti 
odstavek 14. člena. 
 

6. člen 
Za VI. poglavjem se doda novo poglavje, ki se glasi: 
 
»VI.a VOLITVE IN RAZREŠITVE PREDSEDNIKA IN ČLANOV NADZORNEGA SVETA NZS TER PREDSEDNIKA 
IN ČLANOV ARBITRAŽNEGA SVETA NZS.« 
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7. člen 
Za naslovom VI.a poglavja se doda 22.a člen (volitve in razrešitve), ki se glasi: 
»(1) Če v tem členu ni posebej določeno, se določbe tega pravilnika o volitvah in razrešitvah predsednika 
NZS smiselno uporabljajo tudi za volitve in razrešitve predsednika Nadzornega sveta NZS ter predsednika 
Arbitražnega sveta NZS, za volitve in razrešitve članov Nadzornega odbora NZS in članov Arbitražnega 
sveta pa določbe o volitvah in razrešitvah podpredsednikov NZS.  
(2) Člani NZS predlagajo kandidate za predsednika in člane Nadzornega odbora NZS ter predsednika in 
člane Arbitražnega sveta NZS. 
(3) H kandidaturi ni treba predložiti programa dela. 
(4) Za predsednika Nadzornega odbora NZS in predsednika Arbitražnega sveta NZS je izvoljen tisti 
kandidat za predsednika, ki je dobil največ glasov.  
(5) Za preostale štiri člane Nadzornega odbora NZS so izvoljeni tisti kandidati za člane Nadzornega 
odbora NZS, ki so dobili največje število glasov.  
(6) Če je kandidat za predsednika Nadzornega odbora NZS, ki za predsednika ni bil izvoljen, dobil večje 
število glasov od kandidatov za člana Nadzornega sveta NZS, je izvoljen za člana Nadzornega odbora NZS, 
število članov nadzornega odbora, ki so bili izvoljeni po prejšnjem odstavku tega člena, pa se ustrezno 
zmanjša, pri čemer se upošteva število dobljenih glasov.  
(7) Za volitve članov Arbitražnega sveta NZS se smiselno uporabljata določbi prejšnjih dveh odstavkov 
tega člena.   
 

8. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določbe pravilnika o volitvah predsednika NZS, 
predsednika in članov Nadzornega odbora, predsednika in članov Arbitražnega sveta.  
 

9. člen 
(veljavnost pravilnika) 

 
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave na spletni strani NZS.  
 
 
 
Ljubljana, 13.03.2013  
 
 
Nogometna zveza Slovenije  
 
Aleksander Čeferin l.r.  
Predsednik NZS 

 


