Spoštovani člani in članice MNZ Ljubljana,
dne 08.10.2016 je z mesta predsednika NZS uradno odstopil g. Aleksander ČEFERIN, ki je bil z
veliko večino članic Evropske nogometne zveze izvoljen za predsednika UEFE, kar nam je lahko
v veliko čast in ponos.
Po uradnem odstopu je začasno vodenje NZS, s pooblastilom, prevzel podpredsednik NZS g.
Radenko MIJATOVIĆ.
Na 13. seji IO NZS, ki je bila 07.11.2016 na Brdu pri Kranju, so bile razpisane volitve za
predsednika in 4 podpredsednike NZS. Volilna skupščina NZS bo 15.12.2016 na Brdu pri Kranju.
Po razpisu volitev za predsednika in 4 podpredsednike so kandidaturo za predsednika NZS
napovedali g. Radenko Mijatović, g. Ivan Simič in g. Matjaž Nemec, za podpredsednika NZS pa
g. Franci Zavrl in g. Gabrijel Brezovar, ki je IO MNZ Ljubljana obvestil o kandidaturi in izrazil
željo oz. prošnjo, da se IO MNZ Ljubljana predstavi.
IO MNZ Ljubljana se je odločil, da vse, ki so podali kandidaturo oz. so najavili kandidaturo in
izrazili željo, da predstavijo sebe in program, tudi povabi na predstavitev.
Na 15. seji IO MNZ Ljubljana, ki je bila 17.11.2016, so se predstavili kandidata za predsednika
NZS g. Ivan Simič in g. Radenko Mijatović ter kandidat za podpredsednika NZS g. Franci Zavrl.
Na 16. seji IO MNZ Ljubljana, ki je bila 23.11.2016 pa sta se predstavila kandidat za predsednika
NZS g. Matjaž Nemec in kandidat za podpredsednika NZS g. Gabrijel Brezovar.
Na predstavitvi so bili na seji lahko navzoči tudi člani oz. predstavniki klubov, ki so kandidatom
lahko postavljali vprašanja.
Po predstavitvi kandidatov in njihovih programov ter na podlagi podanih odgovorov na
vprašanja se je IO MNZ Ljubljana na seji dne 23.11.2016 odločil, da na podlagi 27. člena Statuta
MNZ Ljubljana, z 11 glasovi ZA in 3 vzdržanimi (en član IO je bil opravičeno odsoten) za
predsednika NZS predlaga g. Radenka Mijatovića, za podpredsednika NZS pa z 10 glasovi ZA in
4 vzdržanimi g. Francija Zavrla.
Prepričani smo, da smo se odločili za prava kandidata, za kandidata, ki bosta delala v korist in
v dobro vseh deležnikov v nogometu ter, da bosta skupaj z ostalimi izvoljenimi kandidati,
ustvarjala in uspešno tlakovala pot nogometu. Na vodstvu NZS in vseh nas pa je, da ustvarimo

čim boljše pogoje za delo in zagotovimo tako materialne, kot infrastrukturne pogoje za
nogomet na regionalnem in državnem nivoju.
Športni pozdrav.
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