
PRAVILNIK O VOLITVAH IN RAZREŠITVAH ORGANOV DNTOZ LJUBLJANA 

 

 

I. SPLOŠNA DOLOĆILA  

 

 

1. Člen ( namen ) 
 

Ta pravilnik določa načela volitev in način, postopek in roke kandidiranja ter druga 

navodila za izvedbo volitev in razrešitev predsednika ter podpredsednika DNTOZ 

Ljubljana. Ta pravilnik tudi določa izvedbo volitev in razrešitev članov NO , tr regijskega 

tožilca 

 

2. Člen ( volitve in razrešitve ) 
 

Skupščina DNTOZ Ljubljana voli in razrešuje predsednika  in podpredsednika  

društva. 

Skupščina DNTOZ Ljubljana voli in razrešuje člane UO društva  

Skupščina DNTOZ Ljubljana voli in razrešuje NO društva. 

Skupščina in njeni organi sprejemajo program dela z namenom, da bi nemoteno 

uresničevali svoje funkcije in naloge. 

 

3. Člen ( Volilna pravica ) 
 

Pravico glasovati na volitvah in pri razrešitvah ima vsak član DNTOZ Ljubljana, ki je 

plačal članarino pred volilno skupščino za tekoče leto. 

 

4. Člen ( kandidati in kriteriji ) 

 

Kandidat je lahko samo državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 

18 let, je aktiven trener najmanj 10 let in ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje. 

Določba prejšnjega odstavka tega člena se smiselno uporablja  za kandidata za 

regijskega tožilca, člane UO in člane NO DNTOZ Ljubljana. 

Zraven osnovnih kriterijev mora kandidat za predsednika in podpredsednika izpolnjevati 

še dodatni kriterij: 

Končano strokovno šolanje za trenerja nogometa pridobljena strokovna licenca PRO ali 

UEFA  - A. 

Da obvlada vsaj en tuj jezik ( Angleščina, Nemščina ali Italijanščina ). 

Program dela društva za izvoljeno mandatno obdobje ( kandidat za predsednika društva ) 

Kandidat lahko kandidira samo za eno funkcijo v organih društva. 

 

5. Člen ( enaka volilna pravica ) 
 

Vsak član na skupščini ima na volitvah in razrešitvah enako število glasov. 

 

 



6. Člen ( glasovanje ) 
 

Po  23. členu statuta DNTOZ Ljubljana je glasovanje na skupščini javno, razen če s 

sklepom odloči drugače. 

 

7. Člen ( osebno in svobodno glasovanje )  
 

Član glasuje osebno in svobodno. Prepovedano je glasovanje po pooblaščencu. 

 

II. RAZPIS VOLITEV ROKI IN ORGAN, KI VODI VOLITVE 

 

8. Člen (  razpis in izvedba volitev ) 
 

UO DNTOZ Ljubljana razpiše volitve v organe društva. 

Volitve se razpišejo najmanj štirinajst dni pred iztekom petletne mandatne dobe članov 

organov društva. 

Če predsednik DNTOZ Ljubljana odstopi ali je nastopil trajni zadržek za opravljanje 

funkcije predsednik DNTOZ Ljubljana se volitve predsednika in podpredsednika DNTOZ 

Ljubljana izvedejo najkasneje v 90 dneh po odstopu oz. nastopu trajnega zadržka. 

 

9. Člen ( dan razpisa volitev in dan glasovanja ) 
 

UO DNTOZ Ljubljana s sklepom o razpisom volitev, določi dan razpisa volitev in 

glasovanja. 

Sklep o razpisu volitev se v pisni obliki na spletni strani posreduje vsem članom DNTOZ 

Ljubljana. 

 

10. Člen ( volilni organ ) 
 

Volitve in razrešitve vodi in izvaja volilna komisija , ki jo imenuje UO DNTOZ Ljubljana. 

Volilno komisijo sestavljajo trije člani ( predsednik volilne komisije in dva člana ). 

Volilna komisija skrbi za zakonitost volitev in razrešitev, enotno uporabo določil tega 

pravilnika, ki se nanašajo na volilni postopek,izda obrazce za izvrševanje določil tega 

pravilnika, pripravi glasovnice in objavi volilni rezultat. 

 

III. KANDIDIRANJE  

 

11. Člen ( pravica predlaganja kandidata ) 
 

Kandidate za predsednika DNTOZ Ljubljana, podpredsednika DNTOZ Ljubljana, člane 

UO in NO in regijskega tožilca predlaga UO DNTOZ Ljubljana s sklepom in člani 

društva. 

Za posamezne funkcije v organih DNTOZ Ljubljana  mora posamezni kandidat , za 

predsednika izbrati najmanj 30 podpisov, podpredsednika 15 podpisov, za UO in NO 



in regijskega tožilca mora posameznik zbrati najmanj 10 podpisov članov društva, v 

kolikor kandidati za posameznemu funkcije v organih društva niso predlagani s sklepom 

UO DNTOZ Ljubljana. 

 

12. Člen ( pisno soglasje in priloga kandidata )     
 

Za kandidaturo za predsednika DNTOZ Ljubljana , podpredsednika in ostale člane 

organov je potrebno pisno  soglasje kandidata. 

Kandidat za predsednika DNTOZ Ljubljana in podpredsednika lahko umaknejo soglasje 

s pisno izjavo, ki se neposredno predloži volilni komisiji, najkasneje 7 dni pred dnevom 

glasovanja. 

 

13. Člen ( predlagatelj kandidature ) 
 

Predlagatelj kandidatur so UO DNTOZ in vsi člani društva. 

Kandidatura mora vsebovati: ime predlagatelja, osebne podatke kandidata ( datum 

rojstva,naslov prebivališča, pisno soglasje kandidata z navedbo za katero funkcijo 

kandidira, potrdilo o plačani članarini za tekoče leto, potrdilo o končanem strokovnem 

šolanju ( diploma ) in izjavo o nekaznovanosti. 

 

14. Člen ( rok za vložitev kandidatur ) 
 

Predlog kandidature mora prispeti na sedež DNTOZ Ljubljana poslano po pošti, s 

pripisom – za volilno komisijo, najkasneje deset dni pred dnevom glasovanja. 

Volilna komisija preveri skladnost vloženih kandidatur s Statutom DNTOZ Ljubljana  

In tem pravilnikom. 

 

15. Člen ( seznam kandidatur ) 

 

Volilna komisija z žrebom določi seznam z imeni kandidatov za funkcije v organe DNTZ 

Ljubljana in ga objavi 5 dni pred dnevom glasovanja na spletni strani društva. 

 

IV. GLASOVANJE  

 

16. Člen  
 

Skupščina glasuje za posamezne funkcije kandidatov z javnim glasovanjem, oziroma v 

kolikor se odloči s tajnim glasovanjem. 

Izvoljeni in potrjeni so tisti kandidati, ki prejmejo na volitvah največje število glasov 

članov društva, ki imajo volilno pravico. 

 

17. Člen ( število glasov delegata ) 
 

Član, ki ima pravico glasovati, ima en glas na volitvah za organe DNTOZ Ljubljana. 

 

 



18. Člen ( način glasovanja ) 
 

Član glasuje z dvigom rok za predlaganega kandidata ( v primeru tajnega  glasovanja se 

pripravijo glasovni lističi ). 

     

V. VEČINA IZVOLITEV 

 

19. Člen 
 

Za organe društva so izvoljeni in potrjeni tisti kandidati, ki prejmejo na volitvah največje 

število glasov od članov društva, ki imajo volilno pravico. 

Če je med dvoje ali več kandidati tudi po drugem krogu glasovanja najvišje število glasov 

enako, se izbira kandidata določi z žrebom. 

 

VI. Razrešitev predsednika,  podpredsednika in organe društva 

 

20. Člen  
 

Skupščina razreši organe DNTOZ Ljubljana.    

 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

21. Člen  

 

Pravilnik prične veljati po sprejetju na seji UO DNTOZ Ljubljana. 

 

 

 

 

 

 

V Ljubljani 24.1.2017                                                               DNTOZ Ljubljana 

                                                                                                    Marjan Rupnik 

                                                                                                       Predsednik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             
  

            POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE DNTOZ LJUBLJANA 

 

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA 

 

1. Člen  

 

S tem poslovnikom se urejajo delo Skupščine DNTOZ Ljubljana, način uresničevanja 

pravic in dolžnosti članov društva v skupščini, postopek usklajevanja ter druga 

vprašanja, ki zadevajo delo skupščine in njenih organov. 

 

2. Člen 

 

Skupščina in njeni organi sprejemajo program dela z namenom, da bi nemoteno 

uresničevali svoje funkcije in naloge. 

 

3. Člen  

 

Pristojnosti Skupščine DNTOZ so opredeljene v 23. členu Statuta DNTOZ Ljubljana 

      -     skupščina izvoli naslednje organe: 

- Delovno predsedstvo – predsednika delovnega predsedstva in dva člana- 

- Zapisnikarja 

- Verifikacijsko komisijo – tri člane 

- Overitelja zapisnika – dva člana 

Člane delovnih organov razen zapisnikarja, lahko voli skupščina iz vrst članov društva. 

Po potrebi lahko skupščina izvoli še druga delovna telesa.   

 

II. PREDSTAVNIKI SKUPŠČINE 
 

5. Člen 
 

Pri delu skupščine sodelujejo člani DNTOZ po ključu, navedenem v      členu Statuta . 

 

6. Člen 
 

Skupščine se smejo udeležiti  vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z 

delom DNTO, vendar imajo pravico posvetovalnega glasu, ne morejo pa glasovati ter 

odločati o zadevah, o katerih sklepa skupščina DNTOZ Ljubljana. 

 

7. Člen 
 

Član društva uresničuje na skupščini svoje pravice in dolžnosti, določene s Statutom 

DNTOZ , z drugimi splošnimi akti DNTOZ in tem poslovnikom 

 



 

 

8. Člen 
 

Svoja stališča do predlogov dnevnega reda lahko član društva posreduje ustno ali pisno 

 

9. Člen 
 

Član DNTOZ ima pravico voliti in biti voljen v organe skupščine. 

 

III.  NAČIN DELA SKUPŠČINE 

 

Sklic in potek skupščine: 

 

10. Člen 
 

Skupščino skliče UO DNTOZ najmanj 1 mesec pred zasedanjem. Ob sklicu se objavi 

predlog dnevnega reda.  

Vabilo za skupščino z gradivom se mora objaviti 7 dni pred zasedanjem skupščine. 

 

11. Člen 
 

Skupščino vodi predsednik delovnega predsedstva. Skupščino prične  in jo vodi, do 

izvolitve delovnih organov skupščine, predsednik ali eden od podpredsednikov. 

 

12. Člen 
 

Zasedanje skupščine je sklepčno, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica 

članov društva. 

Če zasedanje ni sklepčno, se začetek zasedanja preloži za 15 minut in nato prične z 

zasedanjem skupščine, če je prisotnih vsaj 20 članov društva. Na zasedanju skupščine se 

sprejemajo sklepi z večino prisotnih članov. 

 

13. Člen 
 

Navzočnost članov se ugotavlja s predloženim potrdilom o poravnavi članarine za tekoče 

leto, kar ugotavlja verifikacijska komisija, sklepčnost pa ugotovi predsednik delovnega 

predsedstva, ki vodi skupščino. 

 

14. Člen      

 

Po vsakem vprašanju dnevnega reda se odpre razprava. Razpravo konča predsednik 

delovnega predsedstva. 

 

 

 



 

 

 

15. Člen 
 

Po potrebi lahko predsednik delovnega predsedstva omeji čas razpravljanja posameznim 

razpravljalcem  na 3 ali 5 minut. V primeru kršitve sklepa ga predsednik na to opozori, 

če razpravljalec opozorila ne upošteva, ga ima predsednik pravico prekiniti. 

Predsednik skrbi za to, da razpravljalec ni oviran pri razpravi.    

 

16. Člen 
 

Razpravljalec lahko razpravlja le o vprašanjih, ki so na dnevnem redu. O istem 

vprašanju  lahko razpravlja le enkrat. 

 

17. Člen 
 

Po obravnavanih vprašanjih se sprejemajo sklepi, ugotovitve, priporočila indrugi splošni 

akti. 

 

      IV.  ODLOČANJE 

 

18. Člen 
 

Glasovanje je javno razen, če skupščina s sklepom odloči drugače. Člani društva 

glasujejo za ali proti, ali se glasovanja vzdržijo. Rezultat glasovanja ugotavlja delovno 

predsedstvo. Če tudi po ponovnem glasovanju ne pride do sprememb rezultata, predlog 

ni sprejet. Sočasno se lahko glasuje le o enem predlogu. Glasuje se z dvigom rok ali 

osebnim izrekanjem, 

 

      V.  ZAPISNIKI 

 

19. Člen 
 

O delu skupščine se vodi zapisnik, ki vsebuje osnovne podatke o razpravi, predlogih, 

ugotovitvah in priporočilih. V zapisnik se vnašajo tudi rezultati glasovanja. 

 

20. Člen 
 

Na zahtevo člana društva  na skupščini, ki ima ločeno mnenje se mora njegovo mnenhje 

vnesti v zapisnik. 

 

21. Člen 
 

Zapisnik piše zapisnikar , ki ga izvoli skupščina. Zapisnik z zasedanja skupščine 

podpišejo zapisnikar, predsednik delovnega predsedstva in dva overitelja. 



 

 

 

22. Člen 
 

Za hrambo izvirnih zapisnikov in drugega skupščinskega gradiva skrbi sekretar DNTOZ. 

Na zahtevo člana društva DNTOZ Ljubljana, mora sekretar predložiti  v vpogled 

shranjene skupščinske zapisnike. 

 

     VI.  JAVNOST DELA SKUPŠČINE 

 

23. Člen 
 

Zasedanje skupščine DNTOZ je javno, razen če skupščina odloči drugače. O svojem delu 

obvešča skupščina: MNZ Ljubljana, pristojna športna združenja in sredstva javnega 

obveščanja. Za javnost dela skupščine je odgovoren sekretar društva. 

 

 

 

 

 

V Ljubljani 24.1.2017                                                         DNTOZ Ljubljana 

                                                                                               Marjan Rupnik 

                                                                                                  Predsednik 

 

 

 

 

 

 

 

Potrjen na 1. / 2017 seji UO DNTOZ dne 24. 1. 2017            

 

  

     

                               

 


