
 
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: 
 

 

STATUT 
DRUŠTVA NOGOMETNIH TRENERJEV 

OBMOČNEGA ZDRUŽENJA LJUBLJANA 
 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. Člen 
(izrazi in okrajšave) 

 
1. Za namene tega Statuta imajo spodaj navedeni izrazi naslednji pomen: 
 

ZNTS: Zveza nogometnih trenerjev Slovenije.  
FIFA: Fédération Internationale de Football Association.  
UEFA: Union des Associations Européennes de Football.  
NZS: Nogometna zveza Slovenije.  
RS: Republika Slovenija.  
CAS: Športno arbitražno razsodišče v Lausanni, Švica (Court for Arbitration for Sport).  
IFAB: Odbor mednarodne nogometne zveze (the International Football Association Board).  

       Nogometni klub: pravna oseba, ki je ustanovljena v skladu s predpisi, ki veljajo v RS, ima sedež v RS,  
       je vpisana v register klubov NZS, je član tiste medobčinske nogometne zveze, na območju katere ima 
       sedež in ima najmanj eno nogometno ekipo v uradnem tekmovanju NZS.  

Uradne osebe: vse osebe, ki imajo kakršnokoli uradno vlogo v nogometu.  
Skupščina: najvišji in normodajni organ DNTOZ Ljubljana.  
UO DNTOZ Ljubljana : upravni odbor DNTOZ Ljubljana.  
DNTOZ Ljubljana: Društvo nogometnih trenerjev območnega združenja Ljubljana. 

 
2. Opredelitev fizičnih oseb v tem Statutu je nevtralna in se nanaša na pripadnike obeh spolov. Vsak izraz 

v ednini se lahko, kjer je to potrebno, uporabi tudi v množini in obratno. 
 

2. Člen  
(ime društva ) 

 

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

 

 

 

 

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


3. Člen  
(znak, štampiljka in zastava društva) 

 

Društvo ima svoj žig, ki je stilsko oblikovan s petimi krogi in napisom »Društvo nogometnih trenerjev 
območnega združenja Ljubljana«.  
Znak je izdelan v dveh barvnih podlagah, zeleni in beli. 
 

Žig je stilsko oblikovan krog premera 24mm. 
 

Zastava je platno bele barve, v sredini katerega je znak DNTOZ Ljubljana. Razmerje dolžine in širine je 2:1. 

 

4. Člen  
(sedež društva) 

 

Sedež društva je v Ljubljani. Upravni odbor društva s sklepom in v skladu s tem statutom določi naslov 
sedeža Društva nogometnih trenerjev območnega združenja Ljubljana. 

 

5. Člen 
(področje delovanja) 

 

DNTOZ Ljubljana deluje na področju, ki ga zajema Medobčinska nogometna zveza Ljubljana. 
 

 

6. Člen 
(pravni status in članstvo v drugih organizacijah) 

 

DNTOZ Ljubljana deluje kot pravna oseba zasebnega prava in je konstitutivni član Zveze nogometnih 
trenerjev Slovenije ( ZNTS ) in Medobčinske nogometne zveze Ljubljana (MNZ). 
 

7. Člen 
(vključevanje v zveze in društva) 

 

Društvo je vključeno v Zvezo nogometnih trenerjev Slovenije, Medobčinsko nogometno zvezo Ljubljana. 
Skladno svojimi interesi, pa je lahko vključeno tudi v Športno zvezo Ljubljana ali drugo organizacijo. Društvo 
sodeluje s športnimi organizacijami, krajevnimi in občinskimi organizacijami ter drugimi sorodnimi 
organizacijami v RS. 
 

8. Člen 
(javnost delovanja) 

 

Društvo obvešča o svojem delu širšo in ožjo javnost. 
 

1. Ožjo javnost obvešča: 
- z objavljanjem vabil in zapisnikov na spletni strani DNTOZ Ljubljana,  
- s tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni na vpogled članom društva 



 

2. Širšo javnost obvešča:  
- s tem, da so seje organov društva javne in da nanje po potrebi vabi sredstva javnega obveščanja 

ter druge osebe, ki izkažejo interes, 
- z uradnimi obvestili, 

- na tiskovnih konferencah, 

-  z organizacijo okroglih miz, 

- z izdajanjem publikacij in  
- na druge načine. 

 

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva. 
 

 

II. NAMEN, CILJI IN NALOGE DRUŠTVA 
 

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  
(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. 

 

 
 
 
 
 



III. NAČELA DRUŠTVA 
 
11. Člen  

(dolžnost spoštovanja temeljnih načel) 
 

DNTOZ Ljubljana spoštuje načela lojalnosti, integritete in športnega duha v skladu z načeli Fair Play in 
preprečuje vse aktivnosti, ki bi lahko ogrožale integriteto tekmovanj ali vodile k zlorabi nogometne igre. 
 

12. Člen  
(prepoved političnega in verskega delovanja ter diskriminacije) 

 

DNTOZ Ljubljana se ne udejstvuje na političnem in verskem področju.  
Kakršnakoli diskriminacija države, posameznika ali skupine posameznikov zaradi etničnih, spolnih, 
jezikovnih, verskih, političnih ali drugih razlogov, je strogo prepovedana in sankcionirana s disciplinskimi 
kaznimi, izključitvijo ali mirovanjem pravic. 
 

13. Člen 
(pravila nogometne igre) 

 

Nogometna tekmovanja, ki jih organizirajo NZS in njeni člani, se igrajo v skladu s pravili nogometne igre, ki 
jih je izdal IFAB. DNTOZ Ljubljana zagotavlja, da DNTOZ Ljubljana, njeni člani in uradne osebe pod njenim 
okriljem spoštujejo pravila nogometne igre. 
 

 

IV. ČLANSTVO V DNTOZ Ljubljana 
 

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 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, navod ila in 
odločbe medobčinskih, državnih, evropskih in svetovnih organizacij v katere so včlanjeni posredno ali 
neposredno, njihov Etični kodeks, pravila igre in mednarodni koledar tekmovanj.  

 

16. Člen 
(članske pravice) 

 

Pravice članov društva so: 
 

- so pravočasno obveščeni o sklicu Skupščine društva in seznanjeni z njenim dnevnim redom, 
- sodelujejo pri njenem delu in izvršujejo volilno pravico (voliti in biti voljen) 
- lahko s svojimi predlogi vplivajo na oblikovanje dnevnega reda Skupščine, 
- predlagajo kandidate za voljene organe DNTOZ Ljubljana, 
- so obveščeni o delu organov DNTOZ Ljubljana in ZNTS, 
- udeležiti se vseh oblik dopolnilnega in dodatnega izobraževanja,  
- seznanjajo DNTOZ Ljubljana o svojih problemih in potrebah ter od nje dobivajo strokovno in 

organizacijsko pomoč,  
- izvršujejo pravice, ki jih imajo na podlagi tega statuta in drugih aktov DNTOZ Ljubljana, 
- posreduje kršitve v zvezi z kršitvami statuta, predpisov, navodil in odločitev DNTOZ Ljubljana, UO  

DNTOZ Ljubljana ali Disciplinskemu sodniku oziroma RT DNTOZ Ljubljana, kateri zadevo ustrezno 
proučijo in izvedejo nadaljnje postopke zoper kršitelje  

- priznajo pristojnost in odločitve CAS, kot za opredeljene v statutu FIFA in statutu UEFA, za 
katerekoli spor povezan z uporabo statuta, predpisov, navodil in odloč itev FIFA in UEFA ter, da se 
strinjajo z izključitvijo pristojnosti rednih sodišč, če to dopušča pravni red RS. 

- zahtevati in po odobritvi UO DNTOZ Ljubljana dobiti zaščito DNTOZ Ljubljana, ko je to potrebno, 
- nositi izkaznico nogometnih trenerjev, ko je to potrebno  
- Pravočasno obveščanje članov se smatra, da so vsa obvestila, sklici, navodila in ostali akti 

objavljeni na spletni strani DNTOZ Ljubljana v roku, ki je opredeljen na podlagi statuta ali drugih 
aktov DNTOZ Ljubljana. 

 

17. Člen 
(članske dolžnosti) 

 

Dolžnosti članov društva so: 
 

- da se ravnajo in spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva in spoštuje 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, ter zagotavlja, da jih spoštujejo;  

- da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva, kakor tudi 
pri uresničevanju ciljev medobčinskih in državnih panožnih zvez;  

- neodvisno in svobodno volijo svoje organe, 
- da redno plačujejo članarino; 
- da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog; 



- da prenašajo izkušnje in znanje na  mlajše člane društva; 
- da prenašajo vse svoje znanje na igralce, 
- da varujejo ugled društva in panožnih zvez; 
- delati in korektno sodelovati v življenju kluba v katerem trener dela, 
- da sodelujejo v tekmovanjih in skupnih akcijah medobčinskih in državnih panožnih zvez,  
- spoštujejo pravila igre, ki jih je določil najvišji organ posamezne panoge katerih člani smo vezani 

posredno ali neposredno,  
- da bodo mednarodne prijateljske tekme organizirali v skladu z mednarodnimi pravili , 
- posreduje kršitve v zvezi z kršitvami statuta, predpisov, navodil in odločitev DNTOZ Ljubljana UO  

DNTOZ Ljubljana, Disciplinskemu sodniku oziroma RT DNTOZ Ljubljana, kateri zadevo ustrezno 
proučijo in izvedejo nadaljnje postopke zoper kršitelje  

- priznajo pristojnost in odločitve, najvišjih panožnih organizacij, za katerikoli spor povezan z uporabo 
statuta, predpisov, navodil in odločitev posameznih panožnih zvez ter da se strinjajo z izključitvijo 
pristojnosti rednih sodišč, če to dopušča pravni red RS; 

- spoštujejo načela lojalnosti, integritete in športnega duha v skladu z načeli fair play,  
- nimajo športnih razmerij z nepriznanimi subjekti in člani, sankcioniranimi z mirovanjem članskih 

pravic ali izključitvijo s strani panožnih zvez,  
- sporočijo vsem subjektom v katere so včlanjeni posredno ali neposredno vsako spremembo 

njihovega statuta in drugih aktov, zakonitih in statutarnih zastopnikov ter članov organov, 
spremembo naslova bivanja ali spremembo osebnih podatkov  

- varujejo moralni lik dobrega trenerja. 
 
 

V. SPOŠTOVANJE PRAVNIH AKTOV 
 

18. Člen 
(medsebojna skladnost statutov) 

 

Statut društva mora biti v skladu s statutom NZS, ZNTS in MNZ Ljubljana. 
 

19. Člen  
(spoštovanje statuta, reševanje sporov in pristojnosti CAS) 

 

DNTOZ Ljubljana, njeni člani in uradne osebe pod njenim okriljem so dolžni spoštovati statut, predpise, 
navodila ter odločbe ZNTS, NZS, FIFA in UEFA in 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 

 

DNTOZ Ljubljana, njeni člani in uradne osebe pod njenim okriljem so dolžni spore reševati na vseh stopnjah 
izključno v okviru DNTOZ Ljubljana, ZNTS in NZS, ter spoštovati njihove odločitve.  
V vsakem primeru se na zadnji stopnji razrešitev spora z naciona lnim elementom, ki izhaja iz ali je povezan 
z uporabo statuta ali drugih predpisov NZS ali ZNTS, lahko predloži le neodvisni in nepristranski arbitraži, ki 
dokončno odloči o sporu 



Določba iz prejšnjega odstavka ne velja v primerih, ko slovenski pravni red določa drugače. 
 

Spori z mednarodnim elementom, v katerih pripadajo udeleženci različnim zvezam, se morajo najprej 
reševati v okviru FIFA oziroma UEFA. 
 

DNTOZ Ljubljana, njegovi člani in uradne osebe pod njenim okriljem so dolžni na podlagi določb statuta  
FIFA in UEFA, upoštevaje izključitev pristojnosti rednih sodišč, priznati pristojnost CAS in spoštovati 
njihove odločitve. 
 
 

VI. ORGANI DNTOZ Ljubljana 
 

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) 

 
 

21. Člen  
(skupščina) 

 

Skupščina je najvišji organ DNTOZ Ljubljana. Člani skupščine so: celotno članstvo DNTOZ Ljubljana .  
Skupščina odloča na načine, ki so opredeljeni v 27. členu tega statuta. 
 

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. 
 

23. Člen  
(zasedanje skupščine) 

 

Zasedanje skupščine je javno. Skupščino vodi delovno predsedstvo v sestavi: 
- predsednik in 

- dva člana. 
 

Delovni organi skupščine so: 
 

- zapisnikar, 
- dva overovatelja zapisnika, 
- tri članska verifikacijska komisija  in 

- volilna komisija. 
 

Do izvolitve delovnih organov vodi delo skupščine predsednik DNTOZ Ljubljana 
 

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. 
 

25. Člen 
(sklic skupščine na zahtevo članov) 

 

UO DNTOZ Ljubljana je dolžan sklicati skupščino na predlog najmanj ene tretjine članov ali nadzornega 
odbora DNTOZ Ljubljana.  
 

UO DNTOZ Ljubljana mora sklicati skupščino v 15 dneh od prejema zahteve iz prejšnjega odstavka, v 
nasprotnem primeru lahko skupščino skliče predlagatelj. 
 

Skupščina, sklicana po tem členu, lahko razpravlja le o vprašanjih, zaradi katerih je bila sklicana. 
 

26. Člen 
(odločanje na skupščini) 

 

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih večina članov DNTOZ Ljubljana. 
 

Skupščina odloča z večino glasov prisotnih članov. 



O sprejemu statuta, normativnih aktov in prenehanju delovanja društva glasujejo člani društva  DNTOZ 
Ljubljana.  
 

Odločitev v primerih iz prejšnjega odstavka je sprejeta, če zanjo glasujeta dve tretjini prisotnih članov na 
skupščini. 
 

Če skupščina ni sklepčna se začetek zasedanja preloži za 15 minut in nato prične zasedanje skupščine, če 
je prisotnih vsaj 30 članov. 
 
Skupščina odloča o končni izključitvi člana iz društva.  
 

27. Člen 
(način odločanja) 

 

Glasovanje je načeloma javno v kolikor skupščina ne določi drugače. 
 

Odločitve skupščine pričnejo veljati takoj po zaključku skupščine, razen v primerih, ko skupščina določi 
drugače. 
 

28. Člen 
(upravni odbor društva) 

 

UO DNTOZ Ljubljana vodi DNTOZ v času med dvema zasedanjema skupščine.  
UO DNTOZ Ljubljana šteje od 5 – 9 članov.  
Člana UO DNTOZ Ljubljana se, v primeru neupravičenega izostanka na treh zaporednih sejah, lahko UO 
DNTOZ  Ljubljana predlaga skupščini za razrešitev in zamenjavo z novim članom UO DNTOZ Ljubljana, ki 
ga izvoli skupščina. 
 

Po položaju so člani UO DNTOZ Ljubljana predsednik in podpredsednik DNTOZ Ljubljana, ter 3-7 članov 
UO.  
 

Člani UO DNTOZ Ljubljana mora biti aktiven v nogometu vsaj 3 leta in ne sme biti pravnomočno obsojen za 
kaznivo dejanje. 
 

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. 

 

30. Člen 
(odločanje) 

 

UO DNTOZ Ljubljana odloča na sejah. UO DNTOZ Ljubljana sprejema sklepe z večino prisotnih članov UO 
DNTOZ Ljubljana. UO DNTOZ Ljubljana je sklepčen, če na seji prisostvuje več kot polovica članov UO 
DNTOZ Ljubljana. Na vsaki seji se vodi zapisnik. 
 

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. 

 
32. Člen 

(nadzorni odbor društva) 
 

Nadzorni odbor DNTOZ Ljubljana ima 3 (tri) člane, ki jih izvoli skupščina.  
Predsednika izvoli nadzorni odbor izmet članov na prvi seji. 
 

33. Člen 
(naloge) 

 

Naloge Nadzornega odbora DNTOZ Ljubljana so, da: 
 

(a) Nadzoruje izvrševanje sklepov UO DNTOZ Ljubljana, 
(b) Nadzoruje finančno poslovanje DNTOZ Ljubljana, 
(c) O svojem delu poroča skupščini. 

 
Sklep nadzornega odbora je sprejet, če je zanj glasovala večina navzočih.  
Mandat predsednika in članov nadzornega odbora DNTOZ Ljubljana traja 5 ( pet ) let.  
Predsednik in člani so lahko ponovno izvoljeni v nadzorni odbor DNTOZ Ljubljana. 
 

34. Člen 
 ( 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 razloga, 
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, 
- 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. 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 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 delu 
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 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. 

 

39. Člen 
(sekretar društva) 

 

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi 
sekretar društva. Imenuje se ga za dobo 5 let. Za svoje delo je odgovoren organom društva. Imenuje ga 
upravni odbor društva. Sekretar društva je lahko le član društva DNTOZ Ljubljana. 
 

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. 

 

41. Člen 
(strokovna komisija) 

 

Strokovna komisija pripravlja za UO DNTOZ Ljubljana predloge za vsebinsko zasnovo licenčnih seminarjev 
B in C, izpopolnjevalnih seminarjev in ostalih strokovnih nalog po sklepu UO DNTOZ Ljubljana. 
  
Strokovna komisija šteje tri člane: 
- predsednik in 
- dva člana. 
  
Mandat članov strokovne komisije je pet let. Strokovno komisijo imenuje, potrjuje in razrešuje Upravni 
odbor DNTOZ Ljubljana. 

 
 
VII. FINANČNO – MATERIALNO POSLOVANJE 

 

42. Člen 
(viri financiranja) 

 

Viri dohodkov društva so:  
(a) članarina, 
(b) javna sredstva, 
(c) prispevki sponzorjev,  
(d) darila in volila, 
(e) dohodki iz dejavnosti društva in materialnih pravic, 
(f) drugi viri. 

 

Društvo razpolaga z finančniki sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta.  
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za 
izvajanje svoje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. 
Vsaka razporeditev premoženja društva med njegove člane je nična. 
 

43. Člen  
(razpolaganje z finančnimi sredstvi) 

 

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi načrti, ki jih sprejme 
skupščina. Na redni skupščini člani vsako leto obravnavajo in sprejemajo zaključni račun. 
 

Letno poročilo o poslovanju mora društvo predložiti organizaciji pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje 
podatkov do 31. marca tekočega leta. 
 
 
 



 

44. Člen  
(finančno poslovanje DNTOZ Ljubljana ) 

 

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in sekretar društva. 
Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z računovodskimi standardi, ki veljajo za društva. 
 

Finančno poslovanje vodi sekretar društva v skladu s pravilnikom o materialno finančnem poslovanju, ki 
mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. Društvo ima svoj transakcijski račun. 
 

45. Člen  
(urejanje in vpogled v finančno poslovanje) 

 

Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva. 
 

Za pomoč in urejanje finančno materialnih zadev lahko zaprosi društvo finančnega strokovnjaka v skladu z 
veljavno zakonodajo. 
 

46. Člen  
(premoženje Društva nogometnih trenerjev območnega združenja Ljubljana) 

 

Premoženje društva sestavljajo vse premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana 
v inventurno knjigo. 
 

Nakup ali odtujitev premičnin se lahko opravi le na podlagi sklepa UO DNTOZ Ljubljana. O nakupu 
in odtujitvi nepremičnin društva odloča skupščina društva. 

 

 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

47. Člen  
(prenehanje Društva nogometnih trenerjev območnega združenja Ljubljana) 

 

DNTOZ Ljubljana preneha: 
 

(g) po sklepu skupščine z dvotretjinsko večino prisotnih članov 
(h) po samem zakonu, 
(i) s pripojitvijo, 
(j) s spojitvijo k drugemu društvu in  
(k) če je število članov manjše od dveh. 

 
48. Člen 

(pravni nasledniki) 
 

V primeru prenehanja društva pripadajo njegova sredstva in premoženje Medobčinski nogometni zvezi 
Ljubljana. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. Če društvo preneha s pripojitvijo drugemu društvu 
je pravni naslednik to društvo, če preneha s spojitvijo je pravni naslednik novo nastalo društvo. 
 



 

49. Člen 
(končne določbe) 

 

Statut DNTOZ Ljubljana začnejo veljati, ko jih sprejme skupščina društva in potrdi pristojni organ s 
predpisano klavzulo. 
 
 

Ljubljana, 4.6.2019 
Predsednik DNTOZ Ljubljana 
Dušan Razboršek  


