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Celje, 09.02.2015 
 
 
 
VSEM ČLANOM MNZ CELJE 
 
 
 
Zadeva: Sklic Skupš čine MNZ Celje in razpis volitev v organe MNZ Celje 
 
 
Spoštovani! 
 
Obveščamo vas, da je Izvršni odbor MNZ Celje na svoji 27. seji dne 09.02.2015 sprejel sklep o 
predlogu sklica Skupščine MNZ Celje, sklep o razpisu volitev za organe MNZ Celje, ter sklep o 
imenovanju volilne komisije. 
 
Predlog sklica Skupš čine  
Statut MNZ Celje v 22. členu določa, da skupščino skliče predsednik na predlog IO MNZ Celje 
najmanj mesec dni pred zasedanjem. Na podlagi 22. in 27. člena Statuta MNZ Celje je IO MNZ 
Celje ugotovil, da so nastopili razlogi za sklic Skupščine MNZ Celje, in sprejel sklep o predlogu 
sklica Skupščine MNZ Celje. 
 
Sklic Skupš čine MNZ Celje  
Na podlagi prvega odstavka 22. člena Statuta MNZ Celje je predsednik MNZ Celje, dne 
09.02.2015 sprejel sklep o sklicu Skupščine MNZ Celje, ki bo v 17. marca 2015, ob 17.30 uri v 
prostorih kulturnega doma v Štorah, in predlagal naslednji dnevni red: 
1. Otvoritev skupščine 
2. Izvolitev delovnih organov skupščine 
3. Potrditev dnevnega reda 
4. Pregled in potrditev zapisnika skupščine z dne 17.03.2014 
5. Poročilo o delu  za leto 2014 
6. Poročilo Nadzornega organa 
7. Razprava po poročilih 
8. Obravnava prispelih prošenj za včlanitev 
9. Razrešitev dosedanjih organov  MNZ Celje 
10. Volitve novega vodstva in organov MNZ Celje, za mandatno obdobje 2015 - 2019 
11. Pobude in predlogi 
 

Razpis volitev za organe MNZ Celje  
Na podlagi 20. in 27. člena Statuta MNZ Celje ter 6. in 7. člena Pravilnika o volitvah in razrešitvah v 
organe MNZ Celje je IO MNZ Celje ugotovil, da so nastopili razlogi za razpis volitev sprejel sklep o 
razpisu volitev za organe MNZ Celje in sicer: 

- predsednika MNZ Celje 
- dveh podpredsednikov MNZ Celje 
- šest članov IO MNZ Celje 



 

 
 

- predsednika NO MNZ Celje 
- dveh članov NO MNZ Celje 
- predsednika arbitražnega sveta MNZ Celje 
- štirih članov arbitražnega sveta MNZ Celje 

 
Predsednik MNZ Celje 
V skladu z 10. členom Pravilnika o volitvah in razrešitvah v organe MNZ Celje lahko kandidate za 
predsednika MNZ Celje predlagajo člani MNZ Celje. Posamezen član lahko predlaga le enega 
kandidata za predsednika, lahko pa dvoje ali več članov predlaga skupnega kandidata. Predlog 
kandidature mora vsebovati: ime predlagatelja, osebne podatke kandidata, izjavo in dokazilo, da je 
aktiven v nogometu vsaj tri leta, izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje in 
program dela. Predlogu mora biti priloženo pisno soglasje kandidata. 
 
Podpredsednik MNZ Celje 
V skladu z 16. členom Pravilnika o volitvah in razrešitvah v organe MNZ Celje mora predlog 
kandidature vsebovati: ime predlagatelja, osebne podatke kandidata, izjavo in dokazilo, da je 
aktiven v nogometu vsaj tri leta, izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje in 
program dela. Predlogu mora biti priloženo pisno soglasje kandidata. 
 
Član IO MNZ Celje 
V skladu z 16. členom Pravilnika o volitvah in razrešitvah v organe MNZ Celje mora predlog 
kandidature  vsebovati: ime predlagatelja, osebne podatke kandidata, izjavo in dokazilo, da je 
aktiven v nogometu vsaj tri leta in izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje. 
Predlogu mora biti priloženo pisno soglasje kandidata. 
 
Predsednik NO MNZ Celje 
V skladu z 18. členom Pravilnika o volitvah in razrešitvah v organe MNZ Celje mora predlog 
kandidature  vsebovati: ime predlagatelja, osebne podatke kandidata, izjavo in dokazilo, da je 
aktiven v nogometu vsaj tri leta in izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje. 
Predlogu mora biti priloženo pisno soglasje kandidata. 
 
Član NO MNZ Celje 
V skladu z 18. členom Pravilnika o volitvah in razrešitvah v organe MNZ Celje mora predlog 
kandidature  vsebovati: ime predlagatelja, osebne podatke kandidata, izjavo in dokazilo, da je 
aktiven v nogometu vsaj tri leta in izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje. 
Predlogu mora biti priloženo pisno soglasje kandidata. 
 
Predsednik arbitražnega sveta MNZ Celje 
V skladu z 18. členom Pravilnika o volitvah in razrešitvah v organe MNZ Celje mora predlog 
kandidature  vsebovati: ime predlagatelja, osebne podatke kandidata, izjavo in dokazilo, da je 
aktiven v nogometu vsaj tri leta in izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje. 
Predlogu mora biti priloženo pisno soglasje kandidata. 
 
Član arbitražnega sveta MNZ Celje 
V skladu z 18. členom Pravilnika o volitvah in razrešitvah v organe MNZ Celje mora predlog 
kandidature  vsebovati: ime predlagatelja, osebne podatke kandidata, izjavo in dokazilo, da je 
aktiven v nogometu vsaj tri leta in izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje. 
Predlogu mora biti priloženo pisno soglasje kandidata. 
 



 

 
 

 
V skladu s 7. členom Pravilnika o volitvah in razrešitvah v organe MNZ Celje je IO MNZ Celje, 
sprejel sklep, da je zadnji dan  za vlaganje kandidatur za volitve v organe MNZ Celje 02.03.2015 
do 24.00 ure. 
 

Kot pravočasne bodo štele kandidature, ki bodo prispele po pošti oziroma bodo oddane osebno v 
času uradnih ur na sedežu MNZ  Celje do 02.03.2015 do 24.00 ure. Kandidature morajo biti 
oddane v zaprti ovojnici s pripisom “ NE ODPIRAJ – VOLITVE” 
 
 
Imenovanje volilne komisije  
Pravilnik o volitvah in razrešitvah v organe MNZ Celje v 8. členu določa, da volitve v organe MNZ 
vodi in izvaja volilna komisija, ki jo imenuje IO MNZ Celje in šteje tri člane. IO MNZ Celje je s 
sklepom določil volilno komisijo v sestavi: 
Andrej Narat – predsednik 
Selim Alić – član 
Marko Hlevnjak – član 
 
 
 
 

S spoštovanjem, 
     Andrej Narat 
sekretar MNZ Celje 

 
 
 
Priloge: 

- Predlog kandidature – obrazec 
- Soglasje h kandidaturi - obrazec 

 
 


