
ZAPISNIK 17. SKUPŠČINE DNTOZ LJUBLJANA 11.FEBRUAR 2018   

 

Zasedanje 17. redne skupščine, ki je potekala  v nedeljo 11.2.2018 ob 8 uri  v Ljubljani  v 

prostorih fakultete za šport, Gortaniva 22 velika predavalnica. 

 

Ob napovedani 8. uri  je uvodoma predsednik Rupnik Marjan pozdravil vse prisotne in 

predlagal, da bi pričeli  z napovedano skupščino s predlaganim dnevnim redom, kateri je 

bil predhodno objavljen na spletni strani DNTOZ Ljubljana. 

 

Predsednik ugotovi, da je prisotnih le 86 trenerjev ob 8 uri, kar je po statu premalo, zato 

predlaga  prestavitev pričetka skupščine za 15 minnut. 

 

Ob 8 uri in 15 min je prisotnih 157 članov      

Predsednik predlaga sledeči dnevni red. 

PREDLAGANI DNEVNI RED: 

 

1. – OTVORITEV SKUPŠČINE 

2. – IZVOLITEV: -     DELOVNEGA PREDSEDSTVA  

- VERIFIKACIJSKE KOMISIJE 

- ZAPISNIKARJA 

- OVEROVATELJA ZAPISNIKA 

3. – POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE 

4. – PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 16. REDNE SKUPŠČINE 

5. – POROČILO O DELU UO DNTOZ LJUBLJANA ZA LETO 2017 

- FINANČNO POROČILO ZA 2017 LETO 

- POROČILO NO DNTOZ LJUBLJANA 

- FINANČNI PLAN ZA 2018 LETO 

- PLAN DELA DNTOZ LJUBLJANA ZA 2018 LETO  

6. – PREDLOG SPREMEMB STATUTA DNTOZ LJUBLJANA 

7. – POBUDE IN VPRAŠANJA 

 

Ad/1. 2  OTVORITEV SKUPŠČINE IN IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE 

Na predlog predsednika prisotni člani na skupščini soglasno potrdijo delovno predsedstvo 

in ga izvolijo. 

 

ZA DELOVNO PREDSEDSTVO:  ŽIGA KMETIČ             -  PREDSEDNIK 

                                                          BOŠTJAN GUČEK       -  ČLAN 

                                                          ROBERT GAŠPERŠIČ -  ČLAN 

 

Člani so naprošeni, da zasedejo svoja mesta in prevzamejo vodenje skupščine. 

  

Po sprejetju dnevnega reda  skupščine prisotni  nadaljujejo z 2.točko dnevnega reda in na 

predlog predsednika izvolijo: 

 

  

 



ZA VERIFIKACIJSKO KOMISIJO:     ROZINA TILEN      -    PREDSEDNIK  

                                                                 FLUS GREGOR      -    ČLAN              

                                                                 KRAČAN ROK       -    ČLAN  

 

OVEROVATELJA ZAPISNIKA:           MALEŠEVIČ DAMJAN 

                                                                  KEIŽAJ LOVRO 

 

ZAPISNIKAR:                                         REPOVŽ ŠPELA    

 

Ad/3. POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE: 

 

Naprošena je verifikacijska komisija, da preveri število glasov in ugotovi, ali je skupščina 

sklepčna, oziroma ali bo lahko sprejemala sklepe. Komisija ugotovi, da je ob 8 uri in 15 

minut prisotnih 157 članov s plačano članarino, kar je po statute zadostno število članov  

po preteku 15 minut. 

 

 

Ob 8 uri in 15 minut je predsednik verifikacijske komisije  povedal, da je na skupščini 

prisotnih 157 članov in, da je skupščina sklepčna za sprejemanje sklepov. 

 

Ad/4. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 16. REDNE SKUPŠČINE 

 

Zapisnik je bil prebran na sami skupščioni in objavljen  na spletni strani DNTOZ 

Ljubljana in MNZ Ljubljana.  Predsedujoči je odprl razpravo in pozval člane k 

morebitnim pripombam na zapisnik. Pripomb ni bilo. 

Sledilo je glasovanje: 

-Za potrditev zapisnika 16. Skupščine je glasovalo vseh 157 prisotnih članov. Proti 

ni glasoval nihče. 
 

Ad/5. POROČILO O DELU UO DNTOZ LJUBLJANA 

 

Predsednik je prebral vsa potrebna  poročila  in pojasnil, da so vsa poročila in ostali 

dokumenti objavljeni  na spletni stani DNTOZ in MNZ Ljubljana. 

- Poročilo o delu UO društva 2017 

- Poročilo NO društva 

- Finančno poročilo društva za leto 2017 

- Plan dela društva za leto 2018 

- Finančni pla za leto 2018         

Predsedujoči je nato odprl razpravo in pozval prisotne člane k morebitnim pripombam na 

poročila in plane za prihodnje leto. Pripomb ni bilo. 

Sledilo je glasovanje:  

- Za sprejem letnega poročila o delu UO za  leto 2017 je glasovalo vseh 157 prisotnih 

članov, proti ni glasoval nihče. 

- Za sprejem letnega poročila NO za leto 2017 je glasovalo vseh 157 prisotnih 

članov, proti ni glasoval nihče. 



- Za finančno poročilo društva za leto 2017 je glasovalo vseh 157 prisotnih članov, 

proti ni glasoval nihče. 

- Za plan dela društva za leto 2018 je glasovalo vseh 157 prisotnih članov, proti ni 

glasoval nihče. 

- Za finančni plan za leto 2018 je glasovalo vseh 157 prisotnih članov, proti ni 

glasoval nihče.  

 

                        

Zapisala:  Špela Repovš 


