
 

 

 

 

 

 

 

Okrožnica 12/17 
 

 

Brdo pri Kranju, 20.03.2017 Št.: 12/17 Ozn.: GP/GS MČ/EČ 

 

 

Zadeva: Sklic skupščine NZS in razpis volitev 

 
 
Spoštovani, 

 

obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS na podlagi 3. seji dne 14.03.2017  sprejel naslednje sklepe: 

- na podlagi 22., 27. in 30 člena Statuta NZS sklep o predlogu sklica Skupščine NZS; 

- na podlagi sklepa Skupščine NZS sklep o izvedbi ponovnega glasovanja za četrto mesto 
podpredsednika NZS;  

- na podlagi 20. in 27. člena Statuta NZS ter 7. in 8. člena Pravilnika o volitvah in razrešitvah voljenih 

organov NZS sklep o razpisu volitev za predsednika in člane Nadzornega odbora NZS ter predsednika 

in člane Arbitražnega sveta NZS; 

- na podlagi 27. člena Statuta NZS in 9. člena Pravilnika o volitvah in razrešitvah voljenih organov NZS 

sklep o imenovanju volilne komisije NZS. 

 

Sklic Skupščine NZS 

Na podlagi prvega odstavka 22. člena Statuta NZS je predsednik NZS, Radenko Mijatović, dne 15.03.2017 sprejel 

sklep o sklicu Skupščine NZS, ki bo v četrtek, 20. aprila 2017, ob 17. uri na Brdu pri Kranju, in predlagal 

naslednji dnevni red: 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine. 

2. Poročilo verifikacijske komisije. 

3. Potrditev zapisnika Skupščine NZS z dne 15.12.2016. 

4. Poročilo o delu za leto 2016. 

5. Finančno poročilo in zaključni račun za leto 2016. 

6. Poročilo Nadzornega odbora NZS. 

7. Poročilo neodvisnega revizorja (Ernst & Young d.o.o.). 

8. Program dela za leto 2017. 

9. Finančni načrt za leto 2017. 

10. Volitve podpredsednika NZS, Nadzornega odbora NZS in Arbitražnega sveta NZS. 

 

 

 

 

 



 

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 sprejel sklep o imenovanju volilne komisije NZS v 

naslednji sestavi: 

1. dr. Saša Zagorc (predsednik), 

2. Maja Berger Levičar, 

3. Matej Pasarič, 

4. Boštjan Damiš, 

5. Stanislav Jug. 

V skladu s predpisi NZS bo volilna komisijo skrbela za zakonitost volitev in razrešitev, enotno uporabo določb 

predpisov NZS, ki se nanašajo na volilni postopek, izdala obrazce za izvrševanje volitev, pripravila glasovnice in 

objavila izide volitev in razrešitev. 

Volitve podpredsednika NZS 

Statut NZS v 30. členu določa, da ima NZS predsednika in štiri podpredsednike. Glede na dejstvo, da so bili na 

zadnjih volitvah, dne 15.12.2016, za podpredsednike NZS  izvoljeni trije podpredsedniki, med kandidatoma z 

največjim številom glasov pa tudi po drugem krogu glasovanja ni prišlo do izvolitve na mesto četrtega 

podpredsednika, se volitve za četrto mesto podpredsednika NZS na zasedanju Skupščine NZS dne 20. aprila 

2017 ponovijo med kandidatoma, ki sta v drugem krogu glasovanja na volitvah dne 15.12.2016 prejela največje 

oz. enako število glasov (kandidata Stanislav Glažar in Bojan Prašnikar). 

Kandidatoma ni potrebno ponovno posredovati vloge za kandidaturo in potrebnih prilog saj sta obe kandidaturi 

prestali preizkus skladnosti s Pravilnikom o volitvah in razrešitvah voljenih organov NZS za volitve dne 

15.12.2016. 

Dopolnitev Pravilnika NZS o volitvah in razrešitvah voljenih organov NZS 

Pravilnik o volitvah in razrešitvah voljenih organov NZS v 21. členu določa potrebno večino za izvolitev 

podpredsednikov NZS. Izvršni odbor NZS je na seji dne 14.03.2017 sprejel sklep o dopolnitvi 21. člena Pravilnika 

z dodatnim določilom, ki določa, da lahko Skupščina NZS po dveh krogih glasovanja za izvolitev 

podpredsednikov/podpredsednika, nezasedeno mesto za podpredsednika določi z žrebom. Čistopis pravilnika 

je objavljen na spletnem mestu NZS. 

 

 

 



 

Razpis volitev Nadzornega odbora in Arbitražnega sveta NZS 

Statut NZS v 18. členu določa, da je v organizacijski strukturi NZS med ostalimi organi tudi Nadzorni odbor in 

Arbitražni svet. V skladu s Statutom NZS traja mandat članov Nadzornega odbora in Arbitražnega sveta štiri leta 

ter da ima vsak od navedenih organov predsednika, podpredsednika ter tri člane. Pristojnosti Nadzornega 

odbora in Arbitražnega sveta so podrobneje določene v 34. in 35. členu Statuta NZS. Nadzorni odbor in 

Arbitražni svet NZS sta bila izvoljena na Skupščini NZS 16. aprila 2013 za mandatno obdobje 2013-2017, 

predsednik Arbitražnega sveta do konca tega mandatnega obdobja pa je bil izvoljen na seji dne 18. februarja 

2015, zato je Izvršni odbor NZS na svoji seji dne 14.03.2017 razpisal volitve predsednika in članov Nadzornega 

odbora ter predsednika in članov Arbitražnega sveta za naslednji štiriletni mandat, ki bodo izvedene na 

zasedanju Skupščine NZS dne 20. aprila 2017. 

 

Volilni obrazci in gradivo so objavljeni na spletnem naslovu: http://www.nzs.si/NZS/Volitve_2017, za dodatne 

informacije pa smo vam na voljo v strokovni službi NZS. 

 

S spoštovanjem, 

      

Nogometna zveza Slovenije 

 

Matjaž Jaklič l.r. 

V. d. generalnega sekretarja 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; 

- Volilna komisija NZS; 

- Arhiv, tu. 

 

http://www.nzs.si/NZS/Volitve_2017

