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ZAPISNIK SESTANKA VOLILNE KOMISIJE ZA VOLITVE DNT MS 2020 

 

 

 

UO DNT MS 

 

 

ZAPISNIK  

sestanka volilne komisije DNT MS, v sestavi Zlatko Gabor, Jožef Sečkar in Zdenko Maučec, ki je potekala 

v torek 1.12.2020 ob 17.30 uri na daljavo - korespodenčno. 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled prispelih kandidatur  

2. Objava kandidatne liste  

3. Priprave na volitve 

4. Razno  

Prisotni so predlagan dnevni red soglasno sprejeli.  

Uvodoma je komisija ugotovila, da trenutna epidemiološka situacija v državi ne dovoljuje izvedbe 

volilne skupščine društva na kakršenkoli način, ki bi eventuelno bil lahko sprejemljiv in dovolj 

verodostojen, da bi bile volitve veljavne. Razpisan datum za izvedbo volilne skupščine glede na 

omejitve zbiranja, ki trenutno veljajo v državi in bodo še najmanj 14 dni, realno ni izvedljiv, vztrajanje 

za izvedbo volitev bi lahko pomenilo tudi materialno škodo za društvo in odgovorne osebe (plačilni 

nalog za kršenje odlokov o prepovedi zbiranja). 

Zato komisija predlaga UO DNT MS, da se izvedba volilne skupščine prestavi za nedoločen čas. oz. na 

čas, ko bodo v državi razmere dopuščale druženje oseb v večjem številu in izvedbo volitev v normalnih 

razmerah. 

Ad 1. 

Komisija ugotavlja, da je glede na število prispelih kuvert (5), evidentno, da ni bilo podano zadostno 

število kandidatur za izpolnitev števila razpisanih mest organov DNT MS.  

Sklep št.1 

Vse prispele vloge se uvrstijo za pripravo kandidatne liste. Kuverte ostajajo zaprte do določitve 

novega datuma izvedbe volilne skupščine oz. do novega datuma za oddajo kandidatur. 

 

Ad 2. 

Sklep št.2 

Kandidatna lista se za enkrat ne objavi, postopek se ponovi ustrezno število dni pred določitvijo 

novega datuma za izvedbo skupščine. 
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Ad 3. 
Volilna komisija skrbi za pravilen in veljaven potek volitev. Podlaga za izvedbo volitev organov DNT MS 

je Statut in veljaven Volilni pravilnik DNT MS. 

Po statutu DNT MS so volitve javne. Kandidata se potrjuje na način, da posamezni delegat glasuje z 

dvigom kartončka. Volilna komisija sproti beleži glasove za posameznega kandata na način, da so javno 

vidni vsem prisotnim na Skupščini. 

Število glasov posameznega delegata na volilni Skupščini je opredeljeno v 13. členu Pravilnika o 

volitvah DNT MS. Zaradi pravilnosti izvajanja in transparentnosti volitev bo Kandidatna lista za 

posamezno funkcijo organa DNT MS predložena vsakemu delegatu na njegovem delegatskem mestu. 

V primeru, da se volitve v organe pripravijo na daljavo, se uprabijo ustrezni tehnološki pripomočki, ki 

omogočajo veljaven potek skupščine. 

Sklep št.3 

Volilna komisija pripravi vso potrebno dokumentacijo za pravilen in transparentno voden postopek 

volitev kandidatov v organe DNT MS. 

 

Ad 4. 

Pod točko razno je potekala razprava o zelo majhnem številu oddanih kandidatur. Ugotovili smo, da je 

zanimanje za delo v organih društva s strani trenerjev izredno majhno, zato komisija predlaga UO DNT 

MS, da aktivno pristopi k iskanju kandidatov in podajanju predlogov trenerjev, ki bi bili zainteresirani 

za delo v društvu. 

 

 

Murska Sobota, 1.12.2020 

 Volilna komisija za izvedbo volitev 

 Zlatko Gabor, Zdenko Maučec, Jožef Sečkar, l.r. 

 


