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Zadeva:

Volitve 2017 – poročilo

Dne 15. 3. 2017, je volilna komisija v sestavi Bojan Kitel, Miha Čuček in Domen Majcen, na Skupščini MNZ
Maribor, na podlagi Pravilnika o volitvah in razrešitvah predsednika, podpredsednika, članov izvršnega odbora
in članov nadzornega odbora MNZ Maribor (v nadaljevanja pravilnik) izvedla volitve za predsednika, dva
podpredsednika, tri člane nadzornega odbora in sedem članov izvršnega odbora.
Komisija je v skladu z 9. členom pravilnika ves čas skrbela za zakonitost volitev in razrešitev, enotno uporabo
določb pravilnika in na podlagi seznama prisotnih delegatov ter preštetih glasovnic ugotovila, da je bilo na
skupščini prisotnih 34 delegatov, ki so imeli pravico glasovati.
Za predsednika je glasovalo 34 delegatov. Vse glasovnice so bile veljavne. Od tega je 28 delegatov glasovalo za
Dejana Germiča in 6 za Sama Dvoršaka.
V skladu s 3. odstavkom 9. člena pravilnika je komisija objavila, da je na podlagi 19. člena pravilnika za
predsednika izvoljen Dejan Germič, saj je zanj glasovalo več kot polovico delegatov, ki so imeli pravico
glasovati.
Za dva podpredsednika je glasovalo 34 delegatov. Vse glasovnice so bile veljavne. Od tega je 30 delegatov
glasovalo za Mitjo Korošca, 24 za Roberta Črnčeca in 13 za Sebastijana Harca.
V skladu s 3. odstavkom 9. člena pravilnika je komisija objavila, da sta na podlagi 20. člena pravilnika za
podpredsednika izvoljena Mitja Korošec in Robert Črncec, saj je zanju glasovalo največje število delegatov, ki
so imeli pravico glasovati.
Za tri člane nadzornega odbora je glasovalo 34 delegatov. Vse glasovnice so bile veljavne. Od tega je 28
delegatov glasovalo za Romano Lesjak, 27 za Silva Tkalčiča, 24 za Roka Huberja, 10 za Matjaža Kirbiša in 8 za
Franca Duha.
V skladu s 3. odstavkom 9. člena pravilnika je komisija objavila, da so na podlagi 20. člena pravilnika za tri
člane nadzornega odbora izvoljeni Romana Lesjak, Silvo Tkalčič in Rok Huber, saj je za njih glasovalo največje
število delegatov, ki so imeli pravico glasovati.
Za sedem članov izvršnega odbora je glasovalo 34 delegatov. Vse glasovnice so bile veljavne. Od tega je 32
delegatov glasovalo za Boštjana Damiša, 29 za Uroša Kelbiča, 27 za dr. Dušana Jovanoviča in Marka Ozima, 24
za Antona Krambergerja, 20 za Aleša Tiheca in Primoža Fajmuta, 14 za Branka Smodiča, 11 za Roberta Kranerja
in Igorja Žuraja ter 10 za Mihaela Čonča.
V skladu s 3. odstavkom 9. člena pravilnika je komisija objavila, da so na podlagi 20. člena pravilnika za
sedem članov izvršnega odbora izvoljeni Boštjan Damiš, Uroš Kelbič, dr. Dušan Jovanovič, Marko Ozim,
Anton Kramberger, Aleš Tihec in Primož Fajmut, saj je za njih glasovalo največje število delegatov, ki so imeli
pravico glasovati.
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V skladu s 3. odstavkom 9. člena pravilnika je komisija objavila, da je v skladu z 21. členom pravilnika
skupščina z izvolitvijo novega predsednika in dveh podpredsednikov razrešila starega predsednika in dva
podpredsednika.
Volilna komisija se je pred Skupščino seznanila s priporočeno pisemsko pošiljko NK Tezno, naslovljeno na
volilno komisijo, oddano na pošto 11. 3. 2017. Iz vsebine pisma izhaja, da so vlogo za delegata pravilno in
pravočasno oddali, vendar je komisija na podlagi 2. odstavka 3. člena pravilnika sklenila, da predlagani delegat
Boris Toplak nima pravice glasovati, ker je namestnik disciplinskega sodnika. Zaradi tega NK Tezno meni, da
lahko sedaj predlagajo drugega kandidata in sicer g. Antona Drašlerja, saj naj bi bila prva vloga za delegata
pravilna in pravočasna.
Komisija je ponovno ugotovila, da vloga s katero so v predpisanem roku predlagali kandidata za delegata Borisa
Toplaka ni bila pravilna. Zaradi tega vloge za drugega delegata, ki je bila poslana po roku, ni obravnavala. V
pravilniku so za vloge določeni procesni roki, ki so prekluzivni in so bili enako spoštovani za vse.
Komisija predlaga, da se do naslednje Skupščine preuči in dopolni določbe pravilnika, saj je v posameznih delih
pomanjkljiv. Določbe 8. člena Poslovnika o delu skupščine je potrebno prenesti v pravilnik. Pravilnik vsebuje
določbe, ki pomenijo nepotrebna administrativna bremena in omejevanje volilne pravice. Prav tako nima
določb kako ravnati z vlogo, ki je pravočasna in je nepopolna. Kot delegat, bi lahko po mnenju komisije
sodeloval vsak, ki bi na zasedanje Skupščine prišel pravočasno in bi verifikacijski ter volilni komisiji predložil
sklep o imenovanju za delegata s strani člana MNZ Maribor. Po nepotrebnem se posameznim osebam, ki so
istočasno v organih MNZ in s strani članov MNZ Maribor predlagani za delegate, omejuje volilna pravica.
Nepotrebno in celo zakonsko sporno je zbiranje osebnih podatkov (o delegatih se zahteva preveč podatkov - o
kaznovanosti, o aktivnosti v nogometu), ki za odločanje na Skupščini niso potrebni. Zaradi opisanih razlogov so
posamezniki, iz sredin katerih člani so bili v pristojnih organih za spremembo pravilnika, na MNZ Maribor in na
več e-naslovov poslali sporočila iz katerih izhaja njihovo nestrinjanje z odločitvami komisije. Pri tem komisija
pojasnjuje, da je pravilnik za vse uporabljala enako, procesne roke uporabljala kot prekluzivne, nepopolne in
nepravočasne vloge pa zavrnila. Na prej navedena pisanja, ki so v posameznih delih šikanozne, pa komisija ni
odgovarjala, saj to ni njena naloga.

S spoštovanjem,

V Mariboru, 15. 3. 2017.

Za volilno komisijo
Bojan Kitel l.r.

