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Uskladitev Statuta ZNT Maribor s Statutom  ZNT Slovenije   

Spremembe oziroma dopolnitev statuta ZNTM s statutom ZNTS: 

 

STARO 

6. člen 

Združenje deluje po pravilih združenja in aktih združenja, ki jih sprejme skupščina združenja  

(v nadaljevanju: skupščina) in sicer:  

1. Poslovniku o delu Skupščine združenja,  

2. Poslovniku o delu Upravnega odbora združenja,  

3. Pravilniku o finančno/materialnem poslovanju,  

4. Pravilniku o delu Komisije za priznanja združenja i 

n  

5. disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije (v nadaljevanju: ZNTS).  

 

Akti združenja ne smejo biti v nasprotju s pravili  

združenja.  

 

NOVO 

6. člen  

Združenje deluje po pravilih združenja in aktih združenja,ki jih sprejme skupščina 

združenja(v nadaljevanju : skupščina) in sicer: 

1. Statut združenja, 

2. Poslovnik o delu Skupščine združenja. 

 

Akti združenja ne smejo biti v nasprotju s pravili združenja. 

 

 

 

 

NOVO DODANO 

7. člen  

Združenje deluje po aktih zveze nogometnih trenerjev Slovenije(v nadaljevanju besedila 

ZNTS) in sicer: 

1. Disciplinski pravilnik ZNTS 

2. Pravilnik o delu komisije za priznanja ZNTS 

3. Pravilnik o nagrajevanju pogodbenih trenerjev mlajših kategorij ZNTS 

4. Kodeks obvez in vedenja ZNTS 

5. Pravilnik o podeljevanju licenc ZNTS 

 

 

 

 

 



STARO  

 

13. člen 

Organi združenja so:  

1. Predsednik in dva podpredsednika  

2. Skupščina  

3. Sekretar  

4. Blagajnik  

5. Upravni odbor  

6. Regijski tožilec  

7. Nadzorni odbor  

8. Komisija za priznanja 

9. Strokovna komisija 

10. Svet zaslužnih trenerjev 
 

 

NOVO 

 

11. člen 

Organi združenja so: 

A. Skupščina ZNTM 

B. Predsednik in podpredsednika ZNTM 

C. UO ZNTM 

D. Nadzorni odbor ZNTM 

E. Regijski tožilec ZNTM 
 

 

 
STARO 

 

17. člen 

Skupščino združenja lahko skliče:  

1. predsednik združenja,  

2. najmanj 1/5 vseh članov združenja, 

3. nadzorni odbor 

 

 
 

NOVO 

 

12. člen 

A. Skupščina 

 

Skupščina  je najvišji organ združenja  in ima naslednje pristojnosti: 

 



 sprejema normativne akte združenja(statut združenja,poslovnik o delu 

skupščine) in njegove spremembe ter dopolnitve 

 sprejema finančni načrt združenja in letno poročilo, 

 sprejema programske usmeritve združenja in obravnava njihovo realizacijo, 

 obravnava in sprejema poročila  uresničevanju dela združenja v preteklem 

obdobju, 

 obravnava in sklepa o poročilih drugih organov združenja, 

 voli in razrešuje člane organov združenja, 

 opravlja druge zadeve za katere je pristojna. 

 

Skupščino združenja  sestavljajo člani, ki so poravnali članarino za tekoče leto. 

 

Skupščino združenja  lahko skliče: 

1.  predsednik združenja, 

2.  najmanj 1/3 vseh članov združenja, 

3.  nadzorni odbor 

 

Skupščino se sklicuje 1krat letno. Izredna skupščina se lahko skliče na predlog 

Nadzornega odbora,Upravnega odbora ali 1/3 članov. 

 Skupščino se sklicuje najmanj 1 mesec pred dnevom zasedanja. Skliče jo UO 

ZNTM.  Ob sklicu se objavi tudi predlog dnevnega reda skupščine. Gradivo za 

skupščino mora biti objavljeno najmanj 7 dni pred dnevom zasedanja. Gradivo 

za sejo je dolžan pripraviti sklicatelj. 

Izredno skupščino mora, po podani pobudi UO sklicati najkasneje v 15 dneh,če 

tega ne stori,skliče izredno skupščino predlagatelj sam. Izredna skupščina,lahko 

razpravlja le op vprašanjih,zaradi katerih je bila sklicana. 

Skupščina glasuje javno,razen,če, sama s sklepom odloči drugače. Učinki 

skupščine pričnejo veljati takoj ,z dnem odločitve skupščine,razen,če skupščina 

ne odloči drugače. 

 

O seji skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega 

predsedstva, zapisnikar in dva overitelja. 

 

Skupščino prične in jo do izvolitve delovnih organov skupščine vodi predsednik 

ali eden od podpredsednikov združenja. 

 

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov. Če zasedanje 

skupščine ni sklepčno, se začetek zasedanja preloži za 30 minut in nato prične z 

zasedanjem skupščine, če je prisotnih vsaj 18 članov združenja. 

 

Na zasedanju skupščine se sprejemajo sklepi z večino prisotnih članov. 

 



Skupščina sprejema spremembe in dopolnitve temeljnega akta v prisotnosti več 

kot polovice članov in, če za sklep glasuje večina prisotnih članov. Enaki pogoji 

veljajo tudi pri prenehanju združenja po volji članstva. 

Skupščino združenja  sestavljajo člani, ki so poravnali članarino za tekoče leto. 

Skupščina lahko odloči,da bo zasedanje potekalo brez prisotnosti javnosti. 

 

 

STARO 

23. člen 

 

Upravni odbor: 
UO je izvršilni organ skupščine. UO šteje 12 članov 

: •predsednik,  

•prvi podpredsednik (iz mariborske regije),  
•drugi podpredsednik (iz koroške regije),  
•sekretar,  
•predsednik sveta zaslužnih trenerjev,  
•predsednik strokovne komisije in  
•6 članov.  
Mandatna doba članov je 5 let. Člani upravnega odbora so dolžni v skladu s 

pravilnikom o finančnem materialnem poslovanju in sklepu UO, zagotoviti določeno 

višino sredstev za nemoteno delovanje UO.  

Kolikor se člani UO ne udeležujejo sej, se lahko takšni člani po sklepu UO 

nadomestijo z drugimi člani.  
 

NOVO 

 

14. člen 

C. Upravni odbor: 

 

UO je izvršilni organ skupščine. UO šteje 10 članov: 

 predsednik, 

 prvi podpredsednik , 

 drugi podpredsednik , 

 predsednik sveta zaslužnih trenerjev( po položaju) in 

 6 članov.  

Mandatna doba članov je 5 let. Člani upravnega odbora so dolžni v skladu s 

pravilnikom o finančnem materialnem poslovanju in sklepu UO, zagotoviti 

določeno višino sredstev za nemoteno delovanje UO. 

 

Kolikor se člani UO ne udeležujejo sej,oziroma niso prisotni vsaj na 50 

odstotkov sejah v tekočem letu  se lahko takšni člani po sklepu UO nadomestijo z 

drugimi člani,ki jih potrdi skupščina ZNT Maribor. 

 



UO se sestaja po potrebi, oziroma najmanj 4 krat letno. UO sprejema sklepe z 

večino prisotnih članov UO. UO je sklepčen, če seji prisostvuje večina članov 

UO. V primeru neodločenega glasovanja, odloči glas predsednika ZNTM( 

Poslovnik UO ZNTM).  

 

 

Seje UO sklicuje predsednik UO, v njegovi odsotnosti pa pooblaščeni 

podpredsednik po potrebi ali na zahtevo: 

 1/3 članov upravnega odbora, 

 članov nadzornega odbora. 

 

Pristojnosti UO so naslednje: 

 pripravlja programe (delovne, strokovne, finančne), ki so osnova za delovanje 

združenja, 

 izvršuje sklepe skupščine in vodi delo združenja, 

 obravnava in razrešuje tekoče zadeve, 

 poroča o svojem delu skupščini, 

 opravlja druge naloge, ki mu jih zaupa oz. naloži skupščina, 

 izoblikuje in potrdi pravilnik o volitvah 

 imenuje in razrešuje strokovno komisijo,komisijo za priznanja,sekretarja in 

SZT ter občasne komisije po potrebi 

Skupščini predlaga v potrditev ali razrešitev člane organov združenja 

 

UO lahko po potrebi imenuje občasne delovne komisije in predlaga kandidate 

za posamezne funkcije v organe ZNTM. 

 

 

 

STARO 

31. člen 

Komisija za priznanja šteje pet članov:  

•predsednik in  
•4 člani  
 

 

NOVO 

.17. člen 

Komisija za priznanja: 

 

Komisijo za priznanja imenuje , potrjuje in razrešuje UO ZNTM. 

Komisija za priznanja pripravi predlog UO za podelitev priznanj, kakor tudi 

vodi evidenco podeljenih priznanj. Predlogi za podelitev priznanj se pripravijo 

po Pravilniku o delu komisije za priznanja ZNTS. 



 

Komisija za priznanja šteje tri člane: 

 predsednik in 

 2 člana 

 

Mandat članov komisije za priznanja  je pet let. 

Komisija za priznanja se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno ali pa 

na predlog UO.  
 

STARO 

 

Svet zaslužnih trenerjev : 

34. člen 

UO imenuje svet zaslužnih trenerjev, ter po potrebi stalne in ostale občasne komisije.  

 

35. člen 

Svet zaslužnih trenerjev ima naslednje pristojnosti 

: svetuje in daje pobude trenerjem.  

Svet zaslužnih trenerjev ima predsednika in člane, ki izpolnjujejo pogoje po kriterijih, 

ki jih predlaga UO ZNT 
 

 

 

  NOVO                 

19. člen 

Svet zaslužnih trenerjev : 

 

Svet zaslužnih trenerjev je sestavljen iz: 

 •  predsednika SZT ZNTM 

 •  podpredsednika SZT ZNTM in  

 •  članov SZT 

 

Svet zaslužnih trenerjev ima naslednje pristojnosti: 

 

 svetuje in daje pobude trenerjem. 

 

Svet zaslužnih trenerjev imenuje ,potrjuje in razrešuje UO ZNTM. Svet zaslužnih 

trenerjev ima predsednika,podpredsednika in člane, ki izpolnjujejo pogoje po 

kriterijih, ki jih predlaga in potrjuje UO ZNT. Predsednika in podpredsednika 

izvolijo člani Sveta zaslužnih trenerjev med člani,ki izpolnjujejo pogoje po 

kriterijih,ki jih izbere in potrdi UO ZNTM. 

 
 


