
SPREMEMBE IN DOPOLNILA STATUTA: 

 

Glava statuta: 

 

V skladu z določbami Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2), Uradni list Republike Slovenije, št. 64/11-

UPB2, so člani DRUŠTVA NOGOMETNIH TRENERJEV OBMOČNEGA ZDRUŽENJA LJUBLJANA, na 

Skupščini DNTOZ Ljubljana dne 4.6.2019 sprejela:  

Se nadomesti z besedilom: 

  

V skladu z določbami zadnje spremembe in dopolnitve Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – 
uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg), so člani DRUŠTVA NOGOMETNIH TRENERJEV 
OBMOČNEGA ZDRUŽENJA LJUBLJANA, na Skupščini DNTOZ Ljubljana dne 4.6.2019 sprejela: 

 

Spremembe in dopolnila statuta po členih: 

 

2. Člen  (ime in sedež)  

  

Ime društva je: DRUŠTVO NOGOMETNIH TRENERJEV OBMOČNEGA ZDRUŽENJA LJUBLJANA oziroma s 

kratico DNTOZ Ljubljana v nadaljnjem besedilu društvo ali DNTOZ Ljubljana.  

  

Društvo prevzema pravno nasledstvo in vse pravice ter obveznosti Območnega združenja trenerjev 

Ljubljana. 

Se nadomesti z besedilom: 
1. člen 

(ime društva ) 

 

Ime društva je: DRUŠTVO NOGOMETNIH TRENERJEV OBMOČNEGA ZDRUŽENJA LJUBLJANA 
oziroma s kratico DNTOZ Ljubljana v nadaljnjem besedilu društvo ali DNTOZ Ljubljana. 

 

 

 

 

9. Člen (namen in cilji)  

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2969
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887


Cilj DNTOZ Ljubljana je združevanje trenerjev – zaradi: - dopolnilnega in dodatnega izobraževanja, - 
sodelovanje na področju izdajanja strokovnega dela literature, - predlaganje trenerjev za opravljanje 
trenerskega dela v MNZ Ljubljana, - predlaganje enotnih meril nagrajevanja opravljenega trenerskega 
dela, - sodelovanje in pomoč pri zastopanju trenerjev pri  zaščiti statusa, nagrajevanju, sporih, varovanju 
materialnega položaja.  

Se nadomesti z besedilom: 

 9. ČLEN 

(namen ) 

 

Namen DNTOZ Ljubljana je združevanje trenerjev – zaradi organiziranja, razvoja in pospeševanja 

trenerskega dela v nogometu in uresničevanja drugih skupnih interesov in nalog. 

 

10. Člen  (doseganje ciljev)  

  

DNTOZ Ljubljana dosega svoje cilje s tem, da:  

  

- organizira seminarje, tečaje, strokovna predavanja,  

- sodeluje pri izdajanju strokovne literature s področja nogometnega športa,  

- predlaga sprejemanje ustreznih aktov s katerimi se varuje materialni položaj trenerjev,   

- se dogovarja z ustreznimi organi MNZ Ljubljana in NZS za ustrezne pogoje dela trenerjev z 

ekipami,   

- predlaga trenerje za delo s selekcijami v MNZ Ljubljana,  

- se dogovarja in predlaga merila za nagrajevanje trenerjev za opravljeno delo,  

- nagrajuje uspešno delo trenerjev,  

- pomaga zastopati trenerje pred klubi oziroma organi MNZ Ljubljana,  

- se bori za status in ščiti status trenerjev v klubih, NZS in MNZ Ljubljana,  

- ščiti stanovsko disciplino in obnašanje znotraj trenerskih vrst,  

- nudi pomoč trenerju v sporih s tretjimi osebami. 

Se nadomesti z besedilom: 

10. ČLEN  

(cilji in naloge) 

 



Cilji društva so: 

 

1. organiziran skupen razvoj trenerskega dela trenerjev v nogometu, 
2. zagotavljanje pogojev pospeševanja, izobraževanja trenerskega dela trenerjev v nogometu, 
3. sodelovanje pri poenotenju uporabe strokovne literature združenja pri delu trenerjev, 
4. zagotavljanje enakih strokovnih pogojev pri izdajanju licenc trenerjev. 

 

Naloge društva so: 

 

1. zagotavljanje ustreznih tehničnih, materialnih, finančnih pogojev za delo trenerjev, 
2. izvajanje rednih in izpopolnjevalnih seminarjev doma in v tujini, 
3. priprava strokovne literature združenja za delo trenerjev, 
4. posredovanje licenc trenerjem za vodenje ekip v skladu s predpisi ZNTS, 
5. predlaganje trenerjev za opravljanje trenerskega dela v Medobčinski nogometni zvezi Ljubljana(v 

nadaljevanju: MNZ Ljubljana), 
6. zastopanje trenerjev pred klubi, organi NZ Slovenije (v nadaljevanju: NZS), 
7. zastopanje trenerjev v sporih s tretjimi osebami, 
8. redno letno posredovanje aktivnih trenerjev sekretarju ZNTS. 

 

14. Člen (člani društva)  

 Član društva je lahko vsak, ki ima veljavno nogometno trenersko izobrazbo, poravna letno članarino in 

izpolni ter podpiše pristopno izjavo ter sprejema ostala pravila društva. Članarino za tekoče leto morajo 

trenerji poravnati do 1.3. v tekočem letu.  

 Društvo vodi evidenco svojega članstva.  

 
Se nadomesti z besedilom: 

 

14. ČLEN 

(člani društva) 
 

Član društva je lahko vsak, ki ima veljavno nogometno trenersko izobrazbo, poravna letno članarino in  
izpolni ter podpiše pristopno izjavo in sprejema ostala pravila društva. Popolno vlogo za sprejem v 
članstvo je potrebno posredovati na UO DNTOZ Ljubljana, ki vlogo pregleda in na podlagi prispele vloge 
odloča o sprejemu v članstvo. 

Članarino za tekoče leto morajo trenerji poravnati do 1.3. v tekočem letu. 
 

Društvo vodi evidenco svojega članstva. Za evidenco članstva je zadolžen UO DNTOZ Ljubljana. 

 

 



15. Člen (prenehanje članstva)  

  

Članstvo v društvu preneha: - z izstopom - po odločbi disciplinskega sodnika ZNTS  

Član prostovoljno izstopi iz društva, kadar poda upravnemu odboru pisno izjavo o izstopu.  

Član se črta iz društva, če kljub opominu ne plača članarine za tekoče leto. Člana se pisno pozove k 

plačilu članarine v roku 2 mesecev od 1.3. v tekočem letu in v primeru, da kljub opominu v roku 8. dni 

ne plača članarine, se ga črta iz društva.  

Član se izključi iz društva na podlagi sklepa Disciplinskega sodnika oziroma regijskega tožilca ali 

Disciplinskega sodnika ZNTS, ko je le ta grobo kršil statut in druge akte ter sklepe organov društva in 

ni spoštoval statut, predpise, navodila in odločbe medobčinskih, državnih, evropskih in svetovnih 

organizacij v katere so včlanjeni posredno ali neposredno, njihov Etični kodeks, pravila igre in 

mednarodni koledar tekmovanj.  

Člana iz društva izbriše UO DNTOZ Ljubljana in o tem izda tudi odločbo. 

 

Se nadomesti z besedilom: 

15.ČLEN 
(prenehanje članstva) 

 

Članstvo v društvu preneha: 

- z izstopom 

- po odločbi disciplinskega sodnika DNTOZ Ljubljana  
- s črtanjem 

 

Član prostovoljno izstopi iz društva, kadar poda upravnemu odboru pisno izjavo o izstopu. 
 

Član se črta iz društva, če kljub opominu ne plača članarine za tekoče leto. Člana se pisno pozove k 
plačilu članarine v roku 2 mesecev od 1.3. v tekočem letu in v primeru, da kljub opominu v roku 8. dni ne 
plača članarine, se ga črta iz društva. Člana iz društva črta UO DNTOZ Ljubljana in o tem izda tudi 
odločbo. 

 
 

Član se izključi iz društva na podlagi sklepa Disciplinskega sodnika oziroma regijskega tožilca, ko je le ta 
grobo kršil statut in druge akte ter sklepe organov društva in ni spoštoval statut, predpise, navodila in 
odločbe medobčinskih, državnih, evropskih in svetovnih organizacij v katere so včlanjeni posredno ali 

neposredno, njihov Etični kodeks, pravila igre in mednarodni koledar tekmovanj. 

 

20. Člen  (organi)  

  

Organi DNTOZ Ljubljana so:  



a. Skupščina  

b. Upravni odbor ( v nadaljevanju UO )  

c. Nadzorni odbor  

d. Predsednik in podpredsednik DNTOZ Ljubljana  

e. Disciplinski sodnik oziroma Regijski tožilec  (v  nadaljevanju DS ali RT) 

Se nadomesti z besedilom: 

 

20. ČLEN  

(organi) 

 

Organi DNTOZ Ljubljana so: 

a. Skupščina 

b. Upravni odbor ( v nadaljevanju UO ) 
c. Nadzorni odbor 
d. Disciplinski sodnik oziroma Regijski tožilec  (v  nadaljevanju DS ali RT) 

 

 
22. Člen (pristojnosti)  

  

Skupščina ima naslednje pristojnosti:  

 - sprejema normativne akte DNTOZ Ljubljana, (statut, poslovnik o delu skupščine, pravilnik o 

podeljevanju licenc, disciplinski pravilnik, kodeks obvez in vedenja nogometnih trenerjev, pravilnik o 

delu komisije za priznanjih in pravilnik za vrednotenje in nagrajevanje pogodbenih trenerjev mlajših 

kategorij,   

- sprejema program dela, finančni načrt, letno poročilo in zaključni račun,  

- voli in razrešuje člane organov DNTOZ Ljubljana,  

- podeljuje plakete, priznanja in pohvale,  

- odloča o prispelih prošnjah in pritožbah,  

- odloča o prenehanju DNTOZ Ljubljana, 

 - odloča o drugih zadevah, dodeljenih s tem statutom, 

 - odloča o podelitvi priznanja častni predsednik DNTOZ Ljubljana,  

- odloča o sprejemu novega člana in o izključitvi člana,  

- obravnava poročilo Nadzornega odbora DNTOZ Ljubljana,  

- obravnava poročilo regijskega tožilca  DNTOZ Ljubljana.  

  



  

Naziv »častni predsednik Društva nogometnih trenerjev območnega združenja Ljubljana« se podeli 

trenerju, ki je najmanj tri mandatna obdobja (najmanj 12 let) opravljal naloge predsednika društva. 

Pripadnikom, ki jim je bilo podeljeno priznanje častni predsednik pripada dosmrtna častna pravica vseh 

strokovnih shodov, ki jih organizira društvo in ZNTS.  

  

Priznanja se podeljujejo na skupščinah društva.  

 

Se nadomesti z besedilom: 

 

22. ČLEN 
(pristojnosti) 

 

Skupščina ima naslednje pristojnosti: 
 

- sprejema normativne akte DNTOZ Ljubljana, (statut, poslovnik o delu skupščine, pravilnik o 
podeljevanju licenc, disciplinski pravilnik, kodeks obvez in vedenja nogometnih trenerjev, 
pravilnik o delu komisije za priznanjih in pravilnik za vrednotenje in nagrajevanje pogodbenih 
trenerjev mlajših kategorij,  

- sprejema program dela, finančni načrt, letno poročilo in zaključni račun, 
- voli in razrešuje člane organov DNTOZ Ljubljana, 
- podeljuje plakete, priznanja in pohvale, 
- odloča o prispelih prošnjah in pritožbah, 
- odloča o prenehanju DNTOZ Ljubljana, 
- odloča o drugih zadevah, dodeljenih s tem statutom, 
- odloča o podelitvi priznanja častni predsednik DNTOZ Ljubljana, 
- odloča o dokončni izključitvi člana (kot organ druge stopnje), 
- obravnava poročilo Nadzornega odbora DNTOZ Ljubljana, 
- obravnava poročilo regijskega tožilca  DNTOZ Ljubljana. 

 

 

Naziv »častni predsednik Društva nogometnih trenerjev območnega združenja Ljubljana« se podeli 
trenerju, ki je najmanj tri mandatna obdobja (najmanj 12 let) opravljal naloge predsednika društva. 
Pripadnikom, ki jim je bilo podeljeno priznanje častni predsednik pripada dosmrtna častna pravica vseh 
strokovnih shodov, ki jih organizira društvo in ZNTS. 

 

Priznanja se podeljujejo na skupščinah društva. 

 

24. Člen (sklic skupščine)  

  



Skupščino se sklicuje po potrebi, vendar najmanj enkrat letno in to najkasneje pred oddajo bilance na 

Agencijo RS za javnopravne evidence in storitve.  

 Skupščino skliče UO DNTOZ Ljubljana najmanj 1 mesec pred zasedanjem v tekočem letu. Ob sklicu 

se objavi tudi predlog dnevnega reda.  

 Gradivo morajo člani DNTOZ Ljubljana dobiti praviloma hkrati z vabilom, najkasneje pa 7 dni pred 

dnevom zasedanja.  

 Na skupščini se vodi zapisnik v skladu s pravilnikom o delu skupščine. 

 

Se nadomesti z besedilom: 

 

24. ČLEN 
(sklic skupščine) 

 

Skupščino se sklicuje po potrebi, vendar najmanj enkrat letno in to najkasneje pred oddajo bilance na 
Agencijo RS za javnopravne evidence in storitve. 
 

Skupščino skliče UO DNTOZ Ljubljana najmanj 14 dni pred zasedanjem. Ob sklicu se objavi tudi predlog 
dnevnega reda. 
 

Vabilo in gradivo mora UO DNTOZ Ljubljana objaviti na svoji spletni strani in se s tem smatra, da so člani 
obveščeni o sklicu skupščine. Gradivo se lahko objavi tudi kasneje vendar najkasneje 7 dni pred dnevom 
zasedanja. 
 

Na skupščini se vodi zapisnik v skladu s pravilnikom o delu skupščine. 

 

29. Člen  (pristojnosti)  

  

Pristojnosti UO so naslednje:  

 (a) izvršuje sklepe skupščine,  

(b) sprejema pravilnike, če zanje po tem statutu ni pristojna skupščina,  

(c) pripravlja zasedanje skupščine,  

(d) imenuje in razrešuje člane, ki opravljajo strokovne podlage za odločanje, oziroma pooblašča člane 

za izvrševanje posameznih strokovnih nalog v imenu UO DNTOZ Ljubljana, ter usmerja njihovo delo,   

(e) predlaga skupščini program dela, finančni načrt in podaja poročila o svojem delu,  

(f) potrjuje kandidate za priznanja,   

(g) imenuje delegate za skupščino MNZ in ZNTS,  

h) imenuje in razrešuje sekretarja DNTOZ Ljubljana, 



(i) določi z sklepom UO DNTOZ Ljubljana člana UO DNTOZ Ljubljana, kateri bo nadomeščal 

predsednika ali podpredsednika DNTOZ Ljubljana zaradi odsotnosti, zadržanosti ali njegove 

nezmožnosti za opravljanje funkcije,   

(j) odloča o drugih zadevah v DNTOZ Ljubljana, razen tistih, za katere je pristojna skupščina,  

 (k) določi višino dnevnic, honorarjev, nagrad, potnih stroškov, taks, vrednost točke in članarine,  

(l) po potrebi imenuje občasne delovne komisije,  

(m) imenuje in razrešuje Svet zaslužnih trenerjev in druge komisije,  

(n) Pripravi morebitni rebalans proračuna in na prvi naslednji skupščini ga da v potrditev,  

(o) UO z sklepom nadomesti člana UO z nadomestnim članom. 

Se nadomesti z besedilom: 

 

29. ČLEN  

(pristojnosti) 

 

Pristojnosti UO so naslednje: 

 

(a) izvršuje sklepe skupščine, 
(b) sprejema pravilnike, če zanje po tem statutu ni pristojna skupščina, 
(c) pripravlja zasedanje skupščine, 
(d) imenuje in razrešuje člane, ki opravljajo strokovne podlage za odločanje, oziroma 

pooblašča člane za izvrševanje posameznih strokovnih nalog v imenu UO DNTOZ 
Ljubljana, ter usmerja njihovo delo,  

(e) predlaga skupščini program dela, finančni načrt in podaja poročila o svojem delu, 
(f) potrjuje kandidate za priznanja,  

(g) imenuje delegate za skupščino MNZ in ZNTS, 
(h) imenuje in razrešuje sekretarja DNTOZ Ljubljana, 
(i) odloča o drugih zadevah v DNTOZ Ljubljana, razen tistih, za katere je pristojna skupščina,  

(j) določi višino dnevnic, honorarjev, nagrad, potnih stroškov, taks, vrednost točke in članarine, 
(k) po potrebi imenuje občasne delovne komisije, 
(l) imenuje in razrešuje Svet zaslužnih trenerjev in druge komisije, 
(m) pripravi morebitni rebalans proračuna in na prvi naslednji skupščini ga da v potrditev. 

 

 

31. Člen (sklic seje)  

  

Seje UO DNTOZ Ljubljana sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik ali eden 

od pooblaščencev UO DNTOZ Ljubljana, ki ga je predsednik pooblastil, v skladu s 36. Členom tega 

statuta.  



  

Letno mora imeti UO DNTOZ Ljubljana najmanj 6 (šest) sej.  

  

Častni predsednik ima pravico prisostvovati in razpravljati na UO DNTOZ Ljubljana nima pa pravico 

glasovati.  

 Mandat članom UO DNTOZ Ljubljana, traja 5 (pet) let. 

Seje UO DNTOZ Ljubljana sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik ali eden od 
pooblaščencev UO DNTOZ Ljubljana, ki ga je predsednik pooblastil, v skladu s 36. Členom tega statuta. 

 

Letno mora imeti UO DNTOZ Ljubljana najmanj 6 (šest) sej. 

 

Častni predsednik ima pravico prisostvovati in razpravljati na UO DNTOZ Ljubljana nima pa pravico 
glasovati. 
 

Mandat članom UO DNTOZ Ljubljana, traja 5 (pet) let. 

 

Se nadomesti z besedilom: 

 

31. ČLEN 
(sklic seje) 

 

Seje UO DNTOZ Ljubljana sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik ali eden od 
pooblaščencev UO DNTOZ Ljubljana, ki ga je predsednik pooblastil, v skladu s 34. Členom tega statuta. 

Letno mora imeti UO DNTOZ Ljubljana najmanj 6 (šest) sej. 

Častni predsednik ima pravico prisostvovati in razpravljati na UO DNTOZ Ljubljana nima pa pravico 
glasovati. 
 

Mandat članom UO DNTOZ Ljubljana, traja 5 (pet) let. 

 
 

34. Člen  ( predsednik in podpredsednik )  
  
DNTOZ Ljubljana ima predsednika in  podpredsednika.  
  
  
Skupščina DNTOZ Ljubljana izvoli in razreši predsednika in podpredsednika DNTOZ Ljubl jana z javnim 
ali tajnim glasovanjem in v skladu s pravilnikom o volitvah, ki ga sprejme UO DNTOZ Ljubljana.  
  
  



Vsi kandidati za predsednika so dolžni pri kandidaturi predložiti svoj program dela.  
  
  
Mandat predsednika in podpredsednika DNTOZ Ljubljana traja 5 ( pet ) let.  
  
  
Predsednik in podpredsednik DNTOZ Ljubljana so lahko ponovno izvoljeni, vendar največ 2 mandata, 
torej največ 10 let.  
  
  
Po prenehanju mandata predsednik in podpredsednik iz druge točke tega člena opravljajo tekoče posle 
do izvolitve novega predsednika.  
  
  
Če je predsednik DNTOZ Ljubljana nezmožen opravljati svojo funkcijo zaradi bolezni ali drugega razloga, 
opravlja njegove naloge podpredsednik DNTOZ Ljubljana ali pooblaščenec, ki ga pooblasti predsednik 
za čas njegove odsotnosti (5 alineja 35.čl.) oziroma pooblaščeni član UO DNTOZ Ljubljana, ki ga je z 
sklepom določil UO DNTOZ Ljubljana (2 točka 36. člena).  
  
  
Odstop predsednika ali podpredsednika mora biti v pisni obliki. 
 
Se nadomesti z besedilom: 

 

34. LEN 

 ( predsednik in podpredsednik ) 

 

DNTOZ Ljubljana ima predsednika in  podpredsednika. 

 
 

Skupščina DNTOZ Ljubljana izvoli in razreši predsednika in podpredsednika DNTOZ Ljubljana z javnim 
ali tajnim glasovanjem. 

 
 

Vsi kandidati za predsednika so dolžni pri kandidaturi predložiti svoj program dela. 

 
 

Mandat predsednika in podpredsednika DNTOZ Ljubljana traja 5 ( pet ) let. 

 
 

Predsednik in podpredsednik DNTOZ Ljubljana so lahko ponovno izvoljeni, vendar največ 2 mandata, 
torej največ 10 let. 

 
 



Po prenehanju mandata predsednik in podpredsednik iz druge točke tega člena opravljajo tekoče posle 
do izvolitve novega predsednika. 

 
 

Če je predsednik DNTOZ Ljubljana nezmožen opravljati svojo funkcijo zaradi bolezni ali drugega raz loga, 
opravlja njegove naloge podpredsednik DNTOZ Ljubljana ali pooblaščenec, ki ga pooblasti predsednik 

za čas njegove odsotnosti. 

 

V primeru odstopa/razrešitve predsednika DNTOZ Ljubljana prevzame zastopanje podpredsednik 
DNTOZ Ljubljana. 

 
 

Odstop predsednika ali podpredsednika mora biti v pisni obliki. 

 
35. Člen  ( pristojnosti predsednika )  
  
1. Predsednik DNTOZ Ljubljana:  
  
- zastopa in predstavlja DNTOZ Ljubljana,  
- vodi skupščino  
- sklicuje in vodi seje UO DNTOZ Ljubljana,  
- skrbi za izvrševanje sklepov skupščine in UO DNTOZ Ljubljana, 
- predlaga pooblaščenca, ki bo zastopal DNTOZ Ljubljana v njegovi odsotnosti, 
- koordinira in kontrolira delo posameznih članov UO DNTOZ Ljubljana, ki so zadolženi za konkretno 
izvedbo posameznih nalog in  
- opravlja druge naloge, ki izvirajo iz tega statuta, iz sklepov skupščine in UO DNTOZ Ljubljana.  
  
2. Če je predsednik DNTOZ Ljubljana odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik ali eden od 
pooblaščenih članov UO DNTOZ Ljubljana, ki ga predsednik pooblasti, v primeru, ko pooblastitev ni bila 
mogoča, pa pooblaščeni član UO DNTOZ Ljubljana, ki ga je z sklepom določil UO DNTOZ Ljubljana.   
 
 
 
Se nadomesti z besedilom:  
 

35.ČLEN  

( pristojnosti predsednika ) 

 

1.Predsednik DNTOZ Ljubljana: 
 

- zastopa in predstavlja DNTOZ Ljubljana, 
- vodi skupščino 

- sklicuje in vodi seje UO DNTOZ Ljubljana, 
- skrbi za izvrševanje sklepov skupščine in UO DNTOZ Ljubljana, 



- pooblasti pooblaščenca, ki bo zastopal DNTOZ Ljubljana v njegovi odsotnosti, 
- koordinira in kontrolira delo posameznih članov UO DNTOZ Ljubljana, ki so zadolženi za 

konkretno izvedbo posameznih nalog in  

- opravlja druge naloge, ki izvirajo iz tega statuta, iz sklepov skupščine in UO DNTOZ Ljubljana. 
 

2.Če je predsednik DNTOZ Ljubljana odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik ali eden od 
pooblaščenih članov UO DNTOZ Ljubljana, ki ga predsednik pooblasti.  
 

 
36. Člen (disciplinski sodnik oziroma regijski tožilec)  

  
Disciplinski sodnik obravnava disciplinske kršitve članov Društva nogometnih trenerjev območnega 

združenja Ljubljana in posreduje svoje ugotovitve disciplinskemu sodniku ZNTS. Njegov mandat traja 
5 let.   

 
 

Se nadomesti z besedilom: 

 
 

36. ČLEN 

 

(disciplinski sodnik oziroma regijski tožilec) 

 

Disciplinski sodnik obravnava disciplinske kršitve članov Društva nogometnih trenerjev območnega 
združenja Ljubljana. Njegov mandat traja 5 let.  

 

37. člen (disciplinski sodnik)  

  

Disciplinski sodnik ima na podlagi 40. člena statuta ZNTS tudi pristojnosti regijskega tožilca in 

obravnava disciplinske kršitve članov društva na podlagi lastne zaznave, na predlog sekretarja ali članov 

UO ZNTS in na predlog posameznega člana DNTOZ Ljubljana.  

 Podlaga za delo disciplinskega sodnika oziroma regijskega tožilca je ta statut, disciplinski pravilnik 

DNTOZ Ljubljana, kodeks obvez in vedenja nogometnih trenerjev, ter drugi akti DNTOZ Ljubljana, 

ZNTS in NZS. Disciplinski sodnik DNTOZ Ljubljana oziroma regijski tožilec ima diskrecijsko pravico 

odločanja ali bo sam izvedel postopek po Disciplinskem pravilniku DNTOZ Ljubljana ali pa bo zadevo 

predal v obravnavo Disciplinskemu sodniku ZNTS z vsemi svojimi ugotovitvami in dokumentacijo. 

Disciplinski sodnik ZNTS bo zadevo obravnaval po Disciplinskem pravilniku ZNTS.  

 Disciplinski sodnik ne more biti član ostalih organov DNTOZ Ljubljana, je pa hkrati disciplinski sodnik 

in regijski tožilec. Mandatna doba je 5 let. Za svoje delo je odgovoren skupščini, kateri poroča o svojem 



delu najmanj enkrat letno. Enkrat letno mora o svojem delu kot regijski tožilec poročati tudi 

disciplinskemu sodniku ZNTS.   

Se nadomesti z besedilom: 

37. ČLEN 

 (disciplinski sodnik) 

 

Disciplinski sodnik ima na podlagi 40. člena statuta ZNTS tudi pristojnosti regijskega tožilca in obravnava 
disciplinske kršitve članov društva na podlagi lastne zaznave in na predlog posameznega člana DNTOZ 
Ljubljana. 
 

Podlaga za delo disciplinskega sodnika oziroma regijskega tožilca je ta statut, disciplinski pravilnik 
DNTOZ Ljubljana, kodeks obvez in vedenja nogometnih trenerjev, ter drugi akti DNTOZ Ljubljana.  

 
 

Disciplinski sodnik ne more biti član ostalih organov DNTOZ Ljubljana, je pa hkrati disciplinski sodnik in 
regijski tožilec. Mandatna doba je 5 let. Za svoje delo je odgovoren skupščini, kateri poroča o svojem de lu 
najmanj enkrat letno. Enkrat letno mora o svojem delu kot regijski tožilec poročati tudi disciplinskemu 
sodniku ZNTS.  

 

Disciplinski sodnik za kršitve lahko izreče naslednje kazni: 

- opomin 
- ukor 
- izključitev iz društva 
 

38. Člen (Komisija za priznanja)  

  

Komisija za priznanja DNTOZ Ljubljana ima 3 (tri) člane, ki jih imenuje in razrešuje UO DNTOZ 

Ljubljana.  

 Predsednika člani komisije izvolijo na svoji prvi seji.  

  

Komisija za priznanja na osnovi pravilnika za priznanja ZNTS, pripravi upravnemu odboru predlog 

kandidatov za podelitev priznanj.  

 Usklajen predlog UO  DNTOZ Ljubljana posreduje komisiji za priznanja ZNTS.  

 Komisija vodi evidenco o podeljenih priznanjih. Mandat članov komisije za priznanja je pet let.  

 Komisija se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno ali pa na predlog UO društva. 

 

Se nadomesti z besedilom: 



38. Člen 
(Komisija za priznanja) 

 

Komisija za priznanja DNTOZ Ljubljana ima 3 (tri) člane, ki jih imenuje in razrešuje UO DNTOZ Ljubljana. 
 

Predsednika člani komisije izvolijo na svoji prvi seji. 

 

Komisija za priznanja na osnovi pravilnika za priznanja DNTOZ Ljubljana, ki je povzet po pravilniku za 
priznanja ZNTS, pripravi upravnemu odboru predlog kandidatov za podelitev priznanj. 
 

Usklajen predlog UO  DNTOZ Ljubljana posreduje komisiji za priznanja ZNTS, ki je podeljevalec priznanj. 
 

Komisija vodi evidenco o podeljenih priznanjih. 

Mandat članov komisije za priznanja je pet let. 
 

Komisija se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno ali pa na predlog UO društva. 

 

40. Člen (svet zaslužnih trenerjev – SZT)  

  

Svet zaslužnih trenerjev ima naslednje pristojnosti.  

 - svetuje,  - daje pobude in  - predlaga smernice za delo UO DNTOZ Ljubljana.  

  

Svet sestavljajo predsednik, podpredsednik in člani.  

  

Mandatna doba članov traja za čas, dokler društvo ali združenje ne predlaga zamenjavo svojega člana.  

 V svet se imenujejo člani po kriterijih, ki jih na predlog društev ali združenj sprejme UO DNTOZ 

Ljubljana. 

 

Se nadomesti z besedilom: 

 

40. Člen 

(svet zaslužnih trenerjev – SZT) 

 

Svet zaslužnih trenerjev ima naslednje pristojnosti. 
 

- svetuje,  
- daje pobude in  



- predlaga smernice za delo UO DNTOZ Ljubljana. 

 

Svet sestavljajo predsednik, podpredsednik in 1-5 članov. 

 

Mandatna doba članov traja za čas UO DNTOZ Ljubljana, ki jih je imenoval oziroma dokler jih UO 
DNTOZ Ljubljana ne razreši. 
 

V svet se imenujejo člani po kriterijih, ki jih na predlog društev ali združenj sprejme UO DNTOZ Ljubljana. 

 

 

 


