
 

 

 

 

 

 

Okrožnica 12/21 
 

 

Brdo pri Kranju, 12. 03. 2021 Št.: 12/21 Ozn.: GP MK/MČ 

 

 

Zadeva: Razpis volitev v Nadzorni odbor in Arbitražni svet za mandatno obdobje 2021-2025 
 

Spoštovani, 

 

obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS na podlagi določil Statuta Nogometne zveze Slovenije in Pravilnika NZS o 

volitvah in razrešitvah voljenih organov NZS na svoji 5. seji dne 25. 2. 2021 sprejel naslednje sklepe: 

 

- 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 v Nadzorni odbor in Arbitražni svet za mandatno obdobje 2021–2025, 

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

o imenovanju volilne komisije NZS. 

Razpis volitev v Nadzorni odbor in Arbitražni svet 

Statut NZS v 18. členu določa, da je v organizacijski strukturi NZS med ostalimi organi tudi Nadzorni odbor (AS) 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 20. aprila 2017 za mandatno obdobje 
2017 - 2021, zato je potrebno razpisati volitve v oba organa za naslednji štiriletni mandat. 

 
Imenovanje volilne komisije NZS 

Pravilnik o volitvah in razrešitvah voljenih organov NZS 9. členu določa, da volitve in razrešitve vodi in izvaja 

volilna komisija, ki jo imenuje IO NZS. Volilno komisijo sestavlja 5 (pet) članov. Volilna komisija 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 se v skladu z določili 27. člena Statuta NZS in 9. člena Pravilnika o volitvah in razrešitvah 

voljenih organov NZS predlaga imenovanje volilne komisije NZS v naslednji sestavi: 

 

1. Maja Berger Levičar (predsednica), 

2. Matej Pasarič, 

3. Matej Gajser, 

4. Stanislav Jug, 

5. Domen Majcen. 

Volilna komisija NZS je na svoji korespondenčni seji dne 10. marca 2021 sprejela naslednje sklepe: 



Sklep 01/21: Predloge kandidatur je potrebno v pisni obliki vložiti najkasneje v sredo, 31. marca 2021. 

Kot pravočasno prispele se bodo štele kandidature,  

- ki bodo na sedež NZS prispele najkasneje do 31. marca 2021 do 12. ure po pošti na naslov Nogometna 

zveza Slovenije, Volilna komisija NZS, Predoslje 40a, 4000 Kranj ali 

- ki bodo osebno oddane na sedežu NZS (Predoslje 40a, 4000 Kranj) vsak delovni dan med 8. in 16. uro, 

vendar najkasneje do 31. marca 2021 do 12. ure.   

Kandidature morajo biti poslane oziroma oddane v zaprti ovojnici, na kateri mora biti napisano sledeče: 

- naslov NZS (polni naslov prejemnika), 

- pripis 'NE ODPIRAJ – VOLITVE 2021'. 

Sklep 02/21: Volilna komisija NZS bo po preizkusu skladnosti vloženih kandidatur s Statutom NZS in Pravilnikom 

o volitvah in razrešitvah voljenih organov NZS določila seznam z imeni kandidatov za predsednika in člane 

Nadzornega odbora NZS ter predsednika in člane Arbitražnega sveta NZS z žrebom in ga objavila na spletni strani 

NZS najkasneje deset dni pred dnevom glasovanja, t.j. najkasneje do 5. aprila 2021. 

Sklep 03/21: Kandidat za predsednika ali člana Nadzornega odbora NZS oziroma predsednika ali člana 

Arbitražnega sveta NZS lahko v skladu z 2. odstavkom 13. člena v povezavi s 1. odstavkom 22.a člena Pravilnika o 

volitvah in razrešitvah voljenih organov NZS umakne soglasje h kandidaturi s pisno izjavo, ki jo predloži 

neposredno volilni komisiji NZS najkasneje deseti dan pred dnevom glasovanja, t.j. najkasneje do 5. aprila 2021 

do 12. ure. 

Sklep 04/21: Volilna komisija se za preizkus skladnosti vloženih kandidatur s statutom NZS in Pravilnikom o 

volitvah in razrešitvah voljenih organov NZS ter določitev seznamov kandidatov sestane na seji dne 1. aprila 2021. 

Sklep 05/21: Strokovno, organizacijsko in administrativno podporo v zvezi z volitvami za potrebe volilne komisije 

NZS izvaja strokovna služba NZS. 

 

Volilni obrazci in gradivo so objavljeni na spletnem naslovu: Volitve v Nadzorni odbor in Arbitražni svet NZS. 

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo v strokovni službi NZS. 

 

S spoštovanjem, 

 

Nogometna zveza Slovenije 

 

Martin Koželj 

Generalni sekretar 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. 

 

https://www.nzs.si/novica/Volitve_v_Nadzorni_odbor_in_Arbitrazni_svet_NZS_?id=52067&admin=predogled

