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Razpis volitev za organe in komisije  

MNZ Ptuj za obdobje 2021/2025 
 
V začetku junija 2021 poteče štiriletni mandat organom MNZ Ptuj, zato so v skladu s 
Statutom, ter sklepom Izvršnega odbora MNZ Ptuj  z dne, 22. aprila 2021, razpisane volitve v 
organe  MNZ Ptuj, ki bodo  2. junija 2021 
 

Izvršni odbor MNZ Ptuj je na svoji 40. redni seji dne, 22. aprila 2021 imenoval volilno 
komisijo v sestavi:  Predsednik: Janko TURK   člana: Marjan LENARTIČ in  Jože KLINC, ki bo 
poskrbela, da bodo  volilni postopki  v skladu s Pravilnikom o volitvah. 
 

Predloge kandidatur z vsemi prilogami  je potrebno poslati s priporočeno pošiljko s pripisom 
»za volilno komisijo« na naslov: Medobčinska nogometna zveza Ptuj, p.p. 121, 2250 Ptuj, 
ali osebno oddati Volilni komisiji najkasneje do 17. maja 2021. Na osnovi Statuta in Pravilnika 
o volitvah lahko predlagate kandidate za predsednika, podpredsednika, člane Izvršnega 
odbora, predsednika in člana Nadzornega odbora, predsednika in člane Arbitražnega sveta. 
Kandidatura mora vsebovati natančno izpolnjen obrazec predloga kandidature s priloženim 
soglasjem  kandidata h kandidaturi, ki ga lastnoročno podpiše kandidat. 
Štiriletni mandat poteče tudi ostalim organom in komisijam  MNZ Ptuj, ki jih določa IO MNZ 
Ptuj, zato hkrati s kandidiranjem v organe MNZ Ptuj, ki jih voli skupščina kandidirajte 
kandidate tudi za naslednje organe in komisije: 

• Vodstvo tekmovanja  
(vodja tekmovanja, disciplinski sodnik, tožilec,  komisar za delegiranje sodnikov); 

• Registracijska komisija; 

• Komisija za prošnje in pritožbe; 

• Komisija za preglede igrišč; 

• Strokovno mladinska komisija; 

• Komisija za priznanja; 

• Komisija za futsal; 

• Komisija za ženski nogomet; 

• Komisija za veteranski nogomet; 

• Komisija za marketing; 

• Komisija za medije. 
Sestavo le-teh bo določil novo izvoljeni Izvršni odbor.
 
Priloge: 

• Obrazec kandidature in soglasje kandidata 

• Pravilnik o volitvah MNZ Ptuj 

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