Na podlagi 27. člena in drugega odstavka 30. člena Statuta Medobčinske Nogometne zveze
Celje je Izvršni odbor Medobčinske Nogometne zveze Celje sprejel

PRAVILNIK O VOLITVAH in RAZREŠITVAH V ORGANE MNZ CELJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način, postopek in roke kandidiranja ter druga navodila za izvedbo volitev
Organov MNZ Celje.
2. člen
Skupščina voli predsednika MNZ, podpredsednika MNZ, člane IO MNZ, člane in predsednika
NO MNZ, predsednika in člane arbitražnega sveta MNZ Celje.
3. člen
Pravico voliti in biti izvoljen na volitvah ima državljan Republike Slovenije, ki je na dan
glasovanja dopolnil osemnajst let in ima stalno bivališče na območju MNZ Celje.
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 Celje.
III. RAZPIS VOLITEV, ROKI IN ORGANI, KI VODIJO VOLITVE
6. člen
Volitve v organe MNZ Celje razpiše IO MNZ Celje. Volitve se razpišejo največ devetdeset in
najmanj trideset dni pred iztekom štiriletne mandatne dobe dosedanjih organov.
7. člen
S sklepom IO MNZ o Razpisu volitev se v njem določi dan razpisa volitev in dan glasovanja.
Sklep o razpisu volitev se objavi na internetni strani MNZ. Hkrati se članice MNZ obvesti tudi
po elektronski pošti.

8. člen
Volitve v organe MNZ vodi in izvaja volilna komisija, ki jo imenuje IO MNZ. Volilno komisijo
sestavljajo trije člani.
9. člen
Volilna komisija IO MNZ določi z žrebom seznam z imeni kandidatov za predsednika MNZ,
podpredsednika, člane IO MNZ, člane in predsednika NO MNZ, predsednika in člane
arbitražnega sveta MNZ Celje in ga objavi na internetni strani MNZ najkasneje deset dni pred
dnevom glasovanja. Navedeni seznam se članicam MNZ pošlje v pismeni obliki tudi po pošti
ter po elektronski pošti.
IV. KANDIDIRANJE
Kandidiranje za predsednika MNZ, podpredsednikov in članov IO MNZ.
10. člen
Kandidate za predsednika MNZ lahko predlagajo člani MNZ Celje.
11. člen
Člani MNZ določajo kandidate po postopku določenim z njihovimi pravili. Posamezen član
MNZ lahko določi le po enega kandidata za predsednika MNZ. Dvoje ali več članov MNZ
lahko določi skupnega kandidata.
12. člen
Za kandidaturo za predsednika MNZ je potrebno pisno soglasje kandidata. Kandidat lahko
umakne soglasje s pisno izjavo, ki se predloži volilni komisiji IO MNZ najkasneje deseti dan
pred dnevom glasovanja.
13. člen
Predlog kandidature mora vsebovati ime predlagatelja in osebne podatke kandidata,izjavo in
dokazilo, da je aktiven v nogometu vsaj tri (3) leta, izjavo,da ni bil pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje in program dela. Predlogu mora biti priloženo pisno soglasje kandidata.
14. člen
Predlog kandidature se vloži neposredno pri volilni komisiji IO MNZ najkasneje petnajsti dan,
pred dnevom glasovanja. Volilna komisija IO MNZ Celje preizkusi skladnost vloženih
kandidatur s tem pravilnikom.
15. člen
Za predsednika MNZ je izvoljen kandidat, ki je dobil več kot polovico veljavnih glasov tistih, ki
imajo pravico glasovati. Če noben kandidat ni dobil več kot polovico veljavnih glasov tistih, ki
imajo pravico glasovati, se glasovanje ponovi med kandidatoma, ki sta dobila najvišje število
glasov. Če je več kandidatov dobilo enako najvišje število glasov ali če je dvoje ali več
kandidatov dobilo enako drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponovno
glasovanje opravi z novim glasovanjem. V drugi krog glasovanja se uvrsti kandidat, ki je dobil
najvišje število glasov. Če je med dvoje ali več kandidati tudi po drugem krogu glasovanja

najvišje število glasov enako, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje določi z žrebom.
Na glasovnici sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov pri
prvem glasovanju. Če je bilo število glasov enako, se vrstni red določi z žrebom.
16. člen
Členi 12, 13, 14 se smiselno uporabijo za kandidature in volitve podpredsednikov in članov
IO MNZ Celje.
17. člen
Kandidate za predsednika in člane nadzornega odbora ter predsednika in člane arbitražnega
sveta predlagajo člani MNZ Celje. Za predsednika nadzornega odbora je izvoljen tisti
kandidat za predsednika, ki je dobil največ glasov. Za preostala dva člana nadzornega
odbora sta izvoljena tista kandidata za člana nadzornega odbora, ki sta dobila največje
število glasov. Če je kandidat za predsednika nadzornega odbora, ki za predsednika ni bil
izvoljen, dobil večje število glasov od kandidatov iz prejšnjega odstavka tega člena, je
izvoljen za člana nadzornega odbora, število članov nadzornega odbora, ki so bili izvoljeni po
prejšnjem odstavku tega člena, pa se ustrezno zmanjša, pri čemer se upošteva število
dobljenih glasov. Za izvolitev predsednika in članov arbitražnega sveta se smiselno
uporabljajo določbe prejšnjih odstavkov tega člena. V primeru enakega najvišjega števila
glasov se pri volitvah predsednika in članov nadzornega odbora ter predsednika in članov
arbitražnega sveta smiselno uporabljajo določbe 15. člena tega pravilnika.
18. člen
Glede predloga kandidature, soglasja h kandidaturi oz. umika kandidature se uporabljajo
določbe kot za kandidiranje za predsednika MNZ Celje.
V. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Pravilnik o volitvah organov MNZ Celje se smiselno uporabi za dopolnilne volitve v organe
MNZ Celje.
20. člen
Obrazci za kandidiranje so sestavni del pravilnika.
21. člen
Volilna komisija IO MNZ Celje 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.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave na internetni strani MNZ Celje. Članicam MNZ Celje
se ga pošlje, tudi po elektronski pošti.

Celje, 24.10.2011

Predsednik MNZ Celje
Vlado Močnik l.r.

