Medobčinska nogometna zveza Ptuj
Čučkova ulica 2
SI - 2250 PTUJ
Slovenija
www.mnzveza-ptuj.si

T: +386 2 748 15 36
F: +386 2 748 15 37
GSM: 041 678 557
E-posta: mnz.ptuj@gmail.com

PRAVILNIK O VOLITVAH
PREDSEDNIKA MNZ PTUJ, ČLANOV IO MNZ PTUJ, NADZORNEGA ODBORA MNZ PTUJ,
ARBITRAŽNEGA SVETA MNZ PTUJ

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način, postopek, roke, kandidiranje ter druga navodila za izvedbo volitev,
predsednika in dveh podpredsednikov, članov Izvršnega odbora MNZ Ptuj, članov Nadzornega
odbora MNZ Ptuj in članov Arbitražnega sveta MNZ Ptuj (v nadaljevanju volitve v MNZ Ptuj).
2. člen
Skupščina MNZ Ptuj voli predsednika in dva podpredsednika, člane Izvršnega odbora, verificira
mandat članom IO MNZ Ptuj po položaju (predsednika MDNS Ptuj in MDNT Ptuj) ter voli predsednika
in člane Nadzornega odbora ter predsednika in člane Arbitražnega sveta.
3. člen
Pravico glasovati na volitvah ima državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil
osemnajst let starosti. Delegat na skupščini MNZ Ptuj je lahko tista oseba, ki opravlja naloge v okviru
člana MNZ Ptuj in je bil s strani člana MNZ Ptuj imenovan ali izvoljen za delegata, kot to določa statut
MNZ Ptuj.

4. člen
Mandat izvoljenih na volitvah MNZ Ptuj traja štiri leta. Na funkcijo so lahko ponovno izvoljeni.

II. NAČIN VOLITEV
5. člen
O načinu volitev (javno ali tajno) odloča skupščina MNZ Ptuj.

III. RAZPIS VOLITEV, ROKI IN ORGANI, KI VOLITVE VODIJO
6. člen
Volitve v MNZ Ptuj razpiše IO MNZ Ptuj. Volitve razpiše največ 90 in najmanj 30 dni pred iztekom
štiriletne mandatne dobe dosedanjih organov.
7. člen
S sklepom IO MNZ Ptuj o razpisu volitev se določi dan razpisa volitev in dan glasovanja. Sklep o
razpisu volitev se objavi na spletni strani MNZ Ptuj.
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8. člen
Volitve v MNZ Ptuj vodi in izvaja volilna komisija, ki jo imenuje IO MNZ Ptuj. Volilno komisijo
sestavljajo 3 člani.
9. člen
Volilna komisija IO MNZ Ptuj določi seznam z imeni kandidatov za predsednika in podpredsednika,
člane IO MNZ Ptuj, kandidatov za predsednika in člane Arbitražnega sveta ter kandidatov za
predsednika in člane Nadzornega odbora MNZ Ptuj.

IV. KANDIDIRANJE
A.) Kandidiranje za predsednika in podpredsednika MNZ Ptuj
10. člen
MNZ Ptuj ima predsednika in dva podpredsednika.
Kandidate za predsednika in podpredsednika MNZ Ptuj predlagajo člani MNZ Ptuj (klubi) in člani
organov MNZ Ptuj.
Kandidat za predsednika in podpredsednika MNZ Ptuj je lahko samo državljan Republike Slovenije, ki
je dopolnil 18 let in je aktiven v nogometu v okviru MNZ Ptuj ali člana MNZ Ptuj vsaj tri leta. Stalno
prebivališče mora imeti na področju MNZ Ptuj.
Kandidat za predsednika in podpredsednika MNZ Ptuj mora h kandidaturi priložiti:
- predlog kandidature na predpisanem obrazcu s strani Volilne komisije MNZ Ptuj, ki mora
vsebovati
a.) ime, priimek in osebni podatki kandidata
b.) navedbo za katero funkcijo kandidira
- pisno soglasje h kandidaturi,
- izjavo in dokazila, da je aktiven v nogometu vsaj tri leta,
- program dela (velja za kandidata za predsednika MNZ Ptuj).
Predlog kandidature se vloži neposredno pri Volilni komisiji MNZ Ptuj ali pošlje priporočeno po pošti
(velja poštni žig) najkasneje 15 dni pred dnevom glasovanja.
Volilna komisija MNZ Ptuj preizkusi skladnost vloženih kandidatur s Statutom MNZ Ptuj in s tem
pravilnikom.
Kandidat lahko umakne soglasje h kandidaturi s pisno izjavo, ki se predloži Volilni komisiji MNZ Ptuj
najkasneje štirinajst dni pred dnevom glasovanja.
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B.) Kandidiranje za člane IO MNZ Ptuj
11. člen
Izvršni odbor šteje trinajst članov. Od tega se na volitvah voli osem članov.
V skupno število članov IO MNZ PTUJ se šteje:
- Predsednik MNZ Ptuj
- Podpredsednika MNZ Ptuj (2x)
- Predsednik DNT Ptuj (26. člen Statuta MNZ Ptuj)
- Predsednik MDNS Ptuj (26. Člen Statuta MNZ Ptuj)
- 8 članov (neposredne volitve)
Kandidate za člane IO MNZ Ptuj predlagajo člani MNZ Ptuj (klubi) in člani organov MNZ Ptuj.
Kandidat za člana IO MNZ Ptuj je lahko samo državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil 18 let
starosti.
Kandidat za člana IO MNZ Ptuj mora h kandidaturi priložiti :
- predlog kandidature na predpisanem obrazcu s strani Volilne komisije MNZ Ptuj, ki mora
vsebovati
c.) ime, priimek in osebni podatki kandidata
d.) navedbo za katero funkcijo kandidira
- pisno soglasje h kandidaturi.
Predlog kandidature se vloži neposredno pri Volilni komisiji MNZ Ptuj ali pošlje priporočeno po pošti
(velja poštni žig) najkasneje 15 dni pred dnevom glasovanja.
Volilna komisija MNZ Ptuj preizkusi skladnost vloženih kandidatur s Statutom MNZ Ptuj in s tem
pravilnikom.
Kandidat lahko umakne soglasje h kandidaturi s pisno izjavo, ki se predloži Volilni komisiji MNZ Ptuj
najkasneje štirinajst dni pred dnevom glasovanja.

C.) Kandidiranje za predsednika in člane Nadzornega odbora ter Arbitražnega sveta MNZ Ptuj
15. člen
Kandidate za predsednika in člane Nadzornega odbora ter Arbitražnega sveta MNZ Ptuj predlagajo
člani MNZ Ptuj (klubi) in člani organov MNZ Ptuj.
Kandidat je lahko samo državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil 18 let starosti.
Kandidat za predsednika ali člana Nadzornega odbora ter Arbitražnega sveta MNZ Ptuj mora h
kandidaturi priložiti :
- predlog kandidature na predpisanem obrazcu s strani Volilne komisije MNZ Ptuj, ki mora
vsebovati
e.) ime, priimek in osebni podatki kandidata
f.) navedbo za katero funkcijo kandidira
- pisno soglasje h kandidaturi.
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Predlog kandidature se vloži neposredno pri Volilni komisiji MNZ Ptuj ali pošlje priporočeno po pošti
(velja poštni žig) najkasneje 15 dni pred dnevom glasovanja.
Volilna komisija MNZ Ptuj preizkusi skladnost vloženih kandidatur s Statutom MNZ Ptuj in s tem
pravilnikom.
Kandidat lahko umakne soglasje h kandidaturi s pisno izjavo, ki se predloži Volilni komisiji MNZ Ptuj
najkasneje štirinajst dni pred dnevom glasovanja.

V. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Volilna komisija MNZ Ptuj 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.
18. člen
Ta pravilnik je sprejel Izvršni odbor MNZ Ptuj na seji dne, 28. februarja 2013, in začne veljati z dnem
objave na spletni strani MNZ Ptuj.

Predsednik MNZ Ptuj:
mag. Stanko GLAŽAR, l.r.
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