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Okrožnica 1/23 

 
Kranj, 2.3.2023 

 
 
Zadeva: Sklic Skupščine MNZG - Kranj in razpis volitev 
 
 
Spoštovani, 

 
 
obveščamo Vas, da je Izvršni odbor MNZG - Kranj na podlagi določil Statuta MNZG - Kranj in 

Pravilnika o volitvah in razrešitvah voljenih organov MNZG - Kranj na svoji 26. seji v mandatnem 

obdobju 2019 - 2023, dne 1.3.2023 sprejel naslednje sklepe: 
 

1. na podlagi 22. in 27. člena Statuta MNZG - Kranj sklep o sklicu Skupščine MNZG - Kranj; 
 

2. na podlagi 22. in 27. člena Statuta MNZG - Kranj ter 7. in 8. člena Pravilnika o volitvah in 

razrešitvah voljenih organov MNZG - Kranj sklep o razpisu volitev za predsednika MNZG - Kranj, 

člane Izvršnega odbora MNZG - Kranj ter predsednika in dva člana Nadzornega odbora MNZG -

Kranj za mandatno obdobje 2023 - 2027; 
 

3. na podlagi 27. člena Statuta MNZG - Kranj in 9. člena Pravilnika o volitvah in razrešitvah voljenih 

organov MNZG - Kranj sklep o imenovanju volilne komisije MNZG - Kranj. 

 
 
Sklic Skupščine MNZG - Kranj 

 
Na podlagi prvega odstavka 22. člena Statuta MNZG - Kranj je predsednik MNZG - Kranj Mihael 

Zrimec, dne 1.3.2023, sklical Skupščino MNZG - Kranj, ki bo v ponedeljek, 3. aprila 2023 ob 17.00 v 

Nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju, in predlagal naslednji dnevni red: 
 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih delovnih organov. 

2. Poročilo verifikacijske komisije. 

3. Potrditev zapisnika skupščine z dne 12.5.2022. 

4. Poročila o delu za leto 2022: poslovno poročilo in poročila vodje tekmovanj, disciplinskega 

sodnika in vodje programa Nogomet za vse. 

5. Finančno poročilo za leto 2022. 

6. Poročilo Nadzornega odbora MNZG - Kranj. 

7. Volitve predsednika MNZG - Kranj, članov izvršnega odbora ter predsednika in dveh članov 

nadzornega odbora. 

8. Vloge za izredne omilitve kazni. 

 



Razpis volitev za predsednika MNZG - Kranj, člane Izvršnega odbora MNZG - Kranj ter predsednika 

in dveh članov Nadzornega odbora MNZG – Kranj za mandatno obdobje 2023 – 2027. 
 

Predsednik MNZG - Kranj, člani Izvršnega odbora MNZG - Kranj ter predsednik in člana Nadzornega 

odbora MNZG - Kranj za mandatno obdobje 2019 - 2023 so bili izvoljeni na zasedanjih Skupščine 

MNZG - Kranj, dne 28.3.2019 oziroma dne 29.5.2019. Na podlagi 20. in 27. člena Statuta MNZG - 

Kranj ter 7. in 8. člena Pravilnika o volitvah in razrešitvah voljenih organov MNZG - Kranj je Izvršni 

odbor MNZG - Kranj na svoji seji, dne 1.3.2023 ugotovil, da s potekom mandata nastopijo razlogi za 

razpis volitev, zato je sprejel sklep o razpisu volitev za predsednika MNZG - Kranj, člane Izvršnega 

odbora MNZG - Kranj ter predsednika in dveh članov Nadzornega odbora MNZG - Kranj. 

 
Imenovanje volilne komisije MNZG - Kranj 
 

Pravilnik o volitvah in razrešitvah voljenih organov MNZG - Kranj v 9. členu določa, da volitve in 

razrešitve vodi in izvaja volilna komisija, ki jo imenuje Izvršni odbor MNZG - Kranj. Volilna komisija, ki 

jo sestavljajo trije (3) člani, skrbi za zakonitost volitev in razrešitev, enotno uporabo določb predpisov 

MNZG - Kranj, ki se nanašajo na volilni postopek, izda obrazce za izvrševanje volitev, pripravi 

glasovnice in objavi izide volitev in razrešitev. 
 

Na podlagi navedenega je IO MNZG - Kranj v skladu z določili 27. člena Statuta MNZG-Kranj in 9. člena 

Pravilnika o volitvah in razrešitvah voljenih organov MNZG - Kranj  sprejel  sklep  o  imenovanju  

volilne  komisije  MNZG - Kranj  v naslednji sestavi: 
 

1. Roman Rogelj (predsednik), 
2. Štefan Tivold, 
3. Stojan Humar. 

 

Volilna komisija MNZG - Kranj je na svoji prvi seji, dne 2.3.2023, potrdila volilne obrazce in sprejela 

naslednje sklepe: 
 

Sklep 1/1-23: Predloge kandidatur je potrebno v pisni obliki vložiti najkasneje v sredo, 22. marca 

2023. Kot pravočasno prispele se bodo štele kandidature, 
 

a) ki bodo vložene s priporočeno pošto, najkasneje v sredo, 22. marca 2023, na naslov MNZG - 

Kranj, Planina 3, p.p. 174, 4000 Kranj, pri čemer se pri preizkusu pravočasnosti upošteva 

datum poštnega žiga; 

b) ki bodo osebno oddane na sedežu MNZG - Kranj (Planina 3, 4000 Kranj) po predhodni najavi 

predsedniku volilne komisije, vendar najkasneje zadnji dan roka za prijave, to je v sredo, 22. 

marca 2023 do 12. ure. 
 

Kandidature morajo biti poslane oziroma oddane v zaprti ovojnici, na kateri mora biti napisano: 
 

♦ naslov MNZG - Kranj (polni naslov prejemnika), 

♦ v levem spodnjem delu naslovne strani ovojnice pripis »NE ODPIRAJ - za volilno komisijo MNZG 

- Kranj«. 

 
Sklep 2/1-23: Volilna komisija MNZG - Kranj bo po preizkusu skladnosti vloženih kandidatur s 

Statutom MNZG - Kranj in Pravilnikom o volitvah in razrešitvah voljenih organov MNZG - Kranj 

določila sezname z imeni kandidatov za posamezne organe z žrebom in sezname objavila na spletni 

strani MNZG-Kranj najkasneje sedem dni pred dnevom glasovanja, to je, najkasneje do 27. marca 

2023. 



Sklep 3/1-23: Kandidati za organe MNZG - Kranj lahko v skladu z 2. odstavkom 13. člena in v povezavi 

s 1. odstavkom 24. člena Pravilnika o volitvah in razrešitvah voljenih organov MNZG - Kranj umaknejo 

soglasje h kandidaturi s pisno izjavo, ki jo predložijo neposredno volilni komisiji MNZG - Kranj 

najkasneje do 27. marca 2023 do 12. ure. 

 
Za vsa vprašanja v zvezi z volitvami so Vam na voljo člani volilne komisije MNZG - Kranj. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
Roman Rogelj 
sekretar MNZG - Kranj in predsednik volilne komisije MNZG - Kranj 


