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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 soboto 27.2.2021 ob 10.30 uri v Beltinci. 

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 kljub omejitvam zaradi epidemije, situacija v državi dovoljuje 

izvedbo volilne skupščine društva na daljavo (114. člen #PKP6), za kar so bile že opravljene aktivnosti, 

da bodo volitve pravočasne in veljavne.  

Ad 1. 

Komisija ugotavlja, da je glede na število prispelih kuvert (10), ugotovljeno, da ni bilo podano zadostno 

število kandidatur za izpolnitev števila razpisanih mest organov DNT MS. Prispelo je: 

- Za mesto predsednika ena (1) kandidatura, 

- Za mesto člana UO sedem (7) kandidatur, 

- Za mesto NO ena (1) kandidatura, 

- Za mesto disciplinskega sodnika ena (1) kandidatura. 

Komisija ugotavlja, da vse prispele kadidature izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije. Do 

popolnitve razpisanih mest organov društva, manjkata dva kandidata za NO društva, zato podaja 

naslednji sklep 

 

Sklep št.1 

Vse prispele vloge se uvrstijo za pripravo kandidatne liste, na zasedanju Skupščine (19.3.2021) se 

dodatno predlagajo kandidati za Nadzorni odbor. 

 

Ad 2. 

Volilna komisija je med vsemi sprejetimi vlogami za posamezno razpisano mesto opravila žrebanje 

vrstnega reda kandidatov in objavila kadidatno listo, ki se glasi: 

1. Kandidatna lista za mesto predsednika ZNTS (voli se en kandidat): 

1. GORAN GUTALJ 



VOLITVE ORGANOV DNT MS 2020 

2 

2. Kandidatna lista za mesto člana UO DNT MS (voli se 6 kandidatov): 

1. BOGDAN ČRNKO 

2. NENAD DOLGOV 

3. JOŽEK ŠPILAK 

4. LJUBO ANTOLIN 

5. JOŽEF KRAUTHAKER 

6. BOJAN MALAČIČ 

7. BLAŽ KRAUTHAKER 

3. Kandidatna lista za mesto člana Nadzornega odbora ZNTS (volijo se trije kandidati): 

1. LEON HORVAT 

4. Kandidatna lista za mesto disciplinskega sodnika ZNTS (voli se en kandidat): 

1. VLADIMIR VLAŠKALIĆ 

 

Sklep št.2 

Kandidatna lista se objavi, in poda obrazložitev glede dodatnih predlogov za člana NO društva. 

 

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 roke. 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 trenerju po elektronski pošti. 

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 to točko ni bilo posebne razprave. 

 

Murska Sobota, 1.3.2021 

 Volilna komisija za izvedbo volitev 

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


