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VSEM ČLANOM MNZ CELJE 
 
 
Razpis volitev v organe MNZ Celje 
 
Izvršni odbor MNZ Celje na svoji 20. redni seji dne 15.2.2023 sprejel sklep o razpisu volitev v organe 
MNZ Celje. Na podlagi 20. in 27. člena Statuta MNZ Celje ter 8., 9. in 14. člena Pravilnika o volitvah in 
razrešitvah voljenih organov MNZ Celje so nastopili razlogi za razpis volitev organov 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 

 
V skladu z določili Pravilnika o volitvah in razrešitvah voljenih organov MNZ Celje in Statuta MNZ 
Celje lahko kandidate predlagajo člani MNZ Celje. Člani MNZ Celje določajo kandidate po postopku 
določenim z njihovimi pravili. Posamezen član MNZ Celje lahko predlaga le po enega kandidata za 
posamezno funkcijo. Dvoje ali več članov MNZ Celje lahko predlaga skupnega kandidata. Posamezni 
kandidat lahko kandidira le za eno funkcijo in mora biti starejši od 18 let ter na dan volitev mlajši od 70 
let. 
 
Predlog kandidature mora vsebovati ime predlagatelja in osebne podatke kandidata ter navedbo 
funkcije na katero se nanaša predlog kandidature.  
 
Predlog kandidature se poda na obrazcu, ki ga pripravi volilna komisija. Predlogu za kandidaturo 
mora biti priloženo: 
 - pisno soglasje kandidata, 
 - izjavo, da je kandidat aktiven v nogometu vsaj tri leta, 
 - izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje.  
 
Predlogu kandidature za predsednika in podpredsednika MNZ Celje mora biti priložen tudi program 
dela. 
 
Kot pravočasne bodo štele kandidature, ki bodo prispele po pošti oziroma bodo oddane osebno na 
sedežu MNZ  Celje do 20.03.2023 do 24.00 ure. Kandidature morajo biti oddane v zaprti ovojnici s 
pripisom “ NE ODPIRAJ – VOLITVE” 
 
 

     Andrej Narat 
sekretar MNZ Celje 

Priloge: 
- Predlog kandidature – obrazec 
- Soglasje h kandidaturi - obrazec 

 


