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OBVESTILO ČLANOM DNTOZ LJUBLJANA

Ljubljana : 21.05.2019
št. : 1
Zadeva: Sklic volilne skupščine DNTOZLJ in sklep o razpisu volitev
Spoštovani!
Skupščina DNTOZLJ je na svoji redni skupščini dne 13.05.2019 sprejela naslednji sklepe:
SKLEP 1.:
UO DNTOZ Ljubljana razpiše za dne 4.6.2019 ob 18.00 uri na Fakulteti za šport na naslovu
Gortanova 22, 1000 Ljubljana, VOLILNO SKUPŠČINO DNTOZ LJUBLJANA za volitve v organe
društva, zaradi prenehanja mandata na podlagi trenutno veljavnega statuta sprejetega na Skupščini
DNTOZ Ljubljana dne 9.2.2014.
SKLEP 2.:
UO DNTOZ Ljubljana s sklepom o razpisu volitev, določi dan razpisa volitev in glasovanja.
Sklep o razpisu volitev se v pisni obliki na spletni strani posreduje vsem članom DNTOZ Ljubljana.
SKLEP 3.:
UO DNTOZ Ljubljana imenuje volilno komisijo, ki jo sestavljajo trije člani (predsednik volilne
komisije in dva člana), katera skrbi za zakonitost volitev in razrešitev. Volilna komisija izda
potrebne obrazce, pripravi glasovnice in izvede glasovanje ter objavi volilni rezultat.
Sklic volilne skupščine DNTOZLJ
Na podlagi 24. in 25. člena Statuta DNTOZLJ in na podlagi sklepa skupščine dne 13.05.2019 je UO
DNTOZLJ, dne 21.05.2019 sprejel sklep o sklicu volilne skupščine DNTOZLJ, ki bo v torek, 4. junija
2019, ob 18. uri na Fakulteti za šport, Gortanova 22, Ljubljana.
UO DNTOZLJ predlaga naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvoritev in izvolitev organov skupščine
Sprejem zapisnika 17. skupščine DNTOZLJ
Sprejem zapisnika 18. skupščine DNTOZLJ
Sprejem dopolnitve statuta DNTOZLJ
Poročila:
 poročilo o delu DNTOZLJ v letu 2018,
 poročilo o delu UO DNTOZLJ za leto 2018
 poročilo strokovne komisije za leto 2018
6. Razprava in potrditev poročil
7. Potrditev realizacije programa dela DNTOZLJ za leto 2018
8. Potrditev finančnega plana DNTOZLJ za leto 2019
9. Razrešitev dosedanjih organov DNTOZLJ
(predsednika, podpredsednika, članov nadzornega odbora, članov UO, disciplinskega sodnika)
10. Volitve DNTOZLJ 2019
 volitve predsednika
 volitve podpredsednika
 volitve članov upravnega odbora

 volitve članov nadzornega odbora
 volitve disciplinskega sodnika
11. Razglasitev rezultatov volitev
12. Nagovor novoizvoljenega predsednika DNTOZLJ
13. Razno-vprašanja in predlogi

Imenovanje volilne komisije DNTZLJ
Pravilnik o volitvah in razrešitvah voljenih organov DNTZLJ v 9. členu določa, da volitve in
razrešitve vodi in izvaja volilna komisija, ki jo imenuje UO DNTOZLJ. Volilno komisijo sestavljajo
3 ( trije ) člani ( predsednik volilne komisije in dva člana ), ki skrbijo za zakonitost volitev in
razrešitev, enotno uporabo določb predpisov DNTOZLJ, ki se nanašajo na volilni postopek. Volilna
komisija izda obrazce za izvrševanje volitev, pripravi glasovnice in objavi izide volitev in razrešitev.
Na podlagi navedenega je UO DNTZLJ v skladu z določili 25. člena Statuta DNTOZLJ in 9. člena
Pravilnika o volitvah in razrešitvah voljenih organov DNTOZLJ na dopisni seji dne 21.05.2019
sprejel sklep o imenovanju volilne komisije DNTOZLJ v naslednji sestavi:
1. _________, predsednik komisije;
2. _________, (član) in
3. _________, (član).
Vložitev kandidatur :
Predlog kandidatur mora predlagatelj vložiti v pisni obliki poslano po pošti na sedež DNTOZ
Ljubljana s pripisom »ZA VOLILNO KOMISIJO«.
Kot pravočasno in pravilno oddane kandidature bodo štele kandidature, ki bodo na sedež DNTOZ
LJUBLJANA poslane po pošti najkasneje do petka 24.5.2019 do 24.00 ure.
Kandidature morajo biti poslane v zaprti ovojnici, na kateri mora biti napisano sledeče :
DNTOZ LJUBLJANA
Pod hribom 55, 1000 Ljubljana
Pripis : »ZA VOLILNO KOMISIJO«

DNTOZ LJUBLJANA
Marjan Rupnik
Predsednik DNTOZLJ

ČLANOM DNTOZLJ

Ljubljana : 21.05.2019
št. : 1

VABILO
Spoštovani !
Na podlagi 24. in 25. člena Statuta DNTOZLJ in na podlagi sklepa skupščine dne 13.05.2019
je UO DNTOZLJ, dne 21.05.2019 sprejel sklep o sklicu volilne skupščine DNTOZLJ, ki bo v
torek, 4. junija 2019, ob 18. uri na Fakulteti za šport, Gortanova 22, Ljubljana.
UO DNTOZLJ predlaga naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

Otvoritev in izvolitev organov skupščine
Sprejem zapisnika 17. skupščine DNTOZLJ
Sprejem zapisnika 18. skupščine DNTOZLJ
Sprejem dopolnitve statuta DNTOZLJ in potrditev statuta DNTOZLJ
Poročila:
 poročilo o delu DNTOZLJ v letu 2018,
 poročilo o delu UO DNTOZLJ za leto 2018
 poročilo strokovne komisije za leto 2018
Razprava in potrditev poročil
Potrditev realizacije programa dela DNTOZ za leto 2018
Potrditev finančnega plana DNTOZLJ za leto 2019
Razrešitev dosedanjih organov DNTOZLJ
(predsednika, podpredsednika, članov nadzornega odbora, članov UO, disciplinskega
sodnika)
Volitve DNTOZLJ 2019
 volitve predsednika
 volitve podpredsednika
 volitve članov upravnega odbora
 volitve članov nadzornega odbora
 volitve disciplinskega sodnika
Razglasitev rezultatov volitev
Nagovor novoizvoljenega predsednika DNTOZLJ
Razno-vprašanja in predlogi

DNTOZ LJUBLJANA
Marjan Rupnik
Predsednik DNTOZLJ

3.1. KANDIDATURA ZA PREDSEDNIKA DNTOZLJ

Predlagatelji kandidature :
( podpisi članov )

Kandidatura za funkcijo :
Priimek in ime kandidata :

Datum rojstva :
Kraj rojstva :
Državljanstvo :
Naslov stalnega bivališča :
Telefon :
Mobilni telefon :
Faks :
e-pošta :
Stopnja izobrazbe
Poklic :
Zaposlitev :
Delovno mesto :
Znanje tujih jezikov :
Funkcije v nogometnih in drugih športnih organizacijah :
Obvezne priloge ( ustrezno označi )
A. Podpisi predlagateljev
B. Izjava o nekaznovanosti

Kraj :

Podpis :

Datum :

3.2. KANDIDATURA ZA PODPREDSEDNIKA DNTOZLJ

Predlagatelji kandidature :
( podpisi članov )

Kandidatura za funkcijo :
Priimek in ime kandidata :

Datum rojstva :
Kraj rojstva :
Državljanstvo :
Naslov stalnega bivališča :
Telefon :
Mobilni telefon :
Faks :
e-pošta :
Stopnja izobrazbe
Poklic :
Zaposlitev :
Delovno mesto :
Znanje tujih jezikov :
Funkcije v nogometnih in drugih športnih organizacijah :
Obvezne priloge ( ustrezno označi )
A. Podpisi predlagateljev
B. Izjava o nekaznovanosti

Kraj :
Podpis :

Datum :

12. člen pravilnika o volitvah in razrešitvah voljenih organov DNTOZLJ

3.3. PISNO SOGLASJE KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA DNTOZLJ

Podpisani ______________________________
/ime in priimek/

Datum rojstva :
Kraj rojstva :
Državljanstvo :
Naslov stalnega bivališča :

Soglašam s kandidaturo za predsednika DNTOZ LJUBLJANA,

za mandatno obdobje 2019 - 2024

_________________________
/kraj in datum/

___________________________
/podpis kandidata/

12. člen pravilnika o volitvah in razrešitvah voljenih organov DNTOZLJ

3.4. PISNO SOGLASJE KANDIDATA ZA PODPREDSEDNIKA
DNTOZLJ

Podpisani ______________________________
/ime in priimek/

Datum rojstva :
Kraj rojstva :
Državljanstvo :
Naslov stalnega bivališča :

Soglašam s kandidaturo za predsednika DNTOZLJ,

za mandatno obdobje 2019 - 2024

_________________________
/kraj in datum/

___________________________
/podpis kandidata/

3.5. IZJAVA O NEKAZNOVANOSTI,
KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA DNTOZLJ

Spodaj podpisani :

Ime in priimek : _____________________________

Rojen dne : _________________________________

Stanujoč : __________________________________

Izjavljam, da pri nobenem od okrožnih sodišč v Republiki Sloveniji ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, prav tako pa pri
nobenem od okrajnih sodišč v Republiki Sloveniji ni izdana obsodilna sodba zaradi kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

___________________________
lastnoročni podpis

V __________________,

Datum : _____________

3.6. IZJAVA O NEKAZNOVANOSTI,
KANDIDATA ZA PODPREDSEDNIKA
DNTOZLJ

Spodaj podpisani :

Ime in priimek : _____________________________

Rojen dne : _________________________________

Stanujoč : __________________________________

Izjavljam, da pri nobenem od okrožnih sodišč v Republiki Sloveniji ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, prav tako pa pri
nobenem od okrajnih sodišč v Republiki Sloveniji ni izdana obsodilna sodba zaradi kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

___________________________
lastnoročni podpis

V __________________,

Datum : _____________

3.7. KANDIDATURA ZA ČLANE ORGANOV
DNTOZLJ

Predlagatelj kandidature :
( člani )

UPRAVNI ODBOBR

Priimek in ime kandidata :
Datum rojstva :
Naslov stalnega prebivališča :
NADZORNI ODBOR

Priimek in ime kandidata :
Datum rojstva :
Naslov stalnega prebivališča :

Kraj :

Datum :
Podpis : ________________________

3.7. KANDIDATURA ZA ČLANE ORGANOV
DNTOZLJ

Predlagatelji kandidature : _________________________________
( člani )

DISCIPLINSKI SODNIK

Priimek in ime kandidata :
Datum rojstva :
Naslov stalnega prebivališča :

Kraj :

Datum :
Podpis :

