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VOLITVE ZNT MARIBOR 2022 – Pisno soglasje kandidata 
 

Ime in priimek kandidata:  

Datum rojstva:  

Državljanstvo:  

Naslov stalnega prebivališča:  

Kandidatura za funkcijo: 
(predsednik, podpredsednik, član 
UO, član NO, regijski tožilec) 
* glejte 3. in 10. člen Pravilnika o volitvah in 
razrešitvah voljenih organov ZNT Maribor, 

 
 
 
 
(!) Kandidat lahko kandidira samo za eno funkcijo. 

 

Podpisani kandidat soglašam s kandidaturo 
za mandatno obdobje 2022–2027 

 

Priložene priloge (ustrezno označi): 
 

1) Fotokopija ali sken 
osebnega dokumenta 

Kandidat je lahko samo polnoletni državljan R. Slovenije in je aktiven 
trener najmanj 10 let in ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje 
(3. člen Pravilnika o volitvah in razrešitvah voljenih organov ZNT 
Maribor). 

 

2) Potrdilo o plačani 
članarini za tekoče leto 

Kandidat mora kandidaturi priložiti potrdilo o plačilu letne članarine ZNT 
Maribor za tekoče koledarsko leto (12. člen Pravilnika o volitvah in 
razrešitvah voljenih organov ZNT Maribor). 

 

3) Program dela Kandidat za predsednika mora kandidaturi priložiti program dela 
društva za izvoljeno mandatno obdobje (3. člen Pravilnika o volitvah in 
razrešitvah voljenih organov ZNT Maribor). 

 

4) Potrdilo o končanem 
strokovnem šolanju 
(trenerska diploma) 

Kandidat mora kandidaturi priložiti kopijo ali sken ustrezne trenerske 
diplome (12. člen Pravilnika o volitvah in razrešitvah voljenih organov 
ZNT Maribor). 

 

5) Izjavo o 
nekaznovanosti 

Kandidat mora kandidaturi priložiti lastno izjavo, da ni bil pravnomočno 
obsojen za kaznivo dejanje (12. člen Pravilnika o volitvah in razrešitvah 
voljenih organov ZNT Maribor). 

 

 

Predlog kandidature (Pisno soglasje kandidata) z vsemi zahtevanimi prilogami mora prispeti na 
sedež ZNT Maribor poslan po klasični pošti na naslov ZNT Maribor, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor 
ali po elektronski pošti na e-naslov info.zntm@gmail.com (zaradi kovidnih razmer), s pripisom »Za 
volilno komisijo«, najkasneje petnajst dni pred dnevom glasovanja, torej do petka, 14. 1. 2022. 

 
Kraj: ____________________________  Datum: ___________________________ 
 
Ime in priimek kandidata:     Podpis: 
 

_________________________________  __________________________________ 
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