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VABILO NA SEJO UPRAVNEGA ODBORA 

DNTOZLJ 

 
 

Vabim vas na 2. sejo UO DNTOZLJ, ki bo v četrtek 26.09.2019 ob 18:00 v Sejni sobi MNZ 

Ljubljana, Pod hribom 55, v Ljubljani. 

 

 
DNEVNI RED: 

 

1. Pregled zapisnika zadnje seje UO DNTOZLJ 

2. Konstituiranje Strokovne komisije DNTOZLJ 

3. Konstituiranje Komisije za priznanja 

4. Konstituiranje Sveta zaslužnih trenerjev 

5. Poročilo sekretarja DNTOZLJ (REGISTA, finančno poslovanje-stanje, postopek na 
UE…) 

6. Določitev tarifnih postavk znotraj UO, komisij, svetov… 

7. Aktualne zadeve 

8. Razno 
 
 

Dušan Razboršek l.r. Ljubljana, 22.09.2019 
 

Predsednik DNTOZLJ 
 

Vabljeni: 
 

 Člani UO DNTOZLJ 

 Člani NO 

 Disciplinski sodnik 

 Sekretar 

 Kandidati za člane Strokovne komisije 

 Kandidati za člane Komisije za priznanja 

 Kandidati za člane Sveta zaslužnih trenerjev, dosedanja člana Jani Vahčič in Ljubo 
Đokić 
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ZAPISNIK SESTANKA UO DNTOZLJ 2. SEJE V MANDATU 2019-2024 

 

Prisotni: Mihael Kebe, Tadej Levstek, Klemen Avbelj, Dejan Močnik, Dušan Razboršek, Primož 

Kostanjšek 

Ostali prisotni: Miha Kostić, Edin Osmanović in Robert Gašperšič 

Odsotni: Jurij Hostnik, Bojan Ivanovič, Dejan Jelnikar, Petar Džaferović,  

1. Pregled zapisnika zadnje seje UO DNTOZLJ: 

Pregledal se je zapisnik zadnje seje na katerega ni bilo pripomb in se ga sprejme s 

potrditvijo vseh prisotnih na seji UO. Nekatere zadeve še niso povsem urejene in 

realizirane, zaradi potrditve novega vodstva s strani UE, saj se je skupina trenerjev 

pritožila na volilno skupščino. 

 

SKLEP: Člani UO potrdijo zapisnik UO z dne 27.06.2019. 

 

2. Konstituiranje strokovne komisije: 

Predlog upravnega odbora DNTOZLJ za sestavo strokovne komisije je naslednje: Edin 

Osmanović kot predsednik, Miha Kostić kot član in Dejan Grabić kot član strokovne 

komisije.  

Strokovna komisija pripravlja za UO predloge za vsebinsko zasnovo licenčnih 

seminarjev B in C, izpopolnjevalnih seminarjev in ostalih strokovnih nalog po sklepu 

UO DNTOZLJ.  

Strokovna komisija se v roku enega tedna sestane in pripravi predloge za strokovno 

delo v DNTOZLJ.  

Predsednik Dušan Razboršek pokliče predsednika ZNTS gospoda Rudija Bračiča, glede 

licenčnega seminarja, ki bi ga izvedli v jesenskem delu v DNTOZLJ.  

V jesenskem delu je potrebno izvesti izpopolnjevalni seminar, predlog termina je v 

ponedeljek  04.11.2019. V začetku decembra bomo izvedli okroglo mizo, temo izbere 

strokovna komisija. Drugo okroglo mizo pa bi izpeljali v začetku decembra. Licenčni 

seminar B in C se izvede v začetku meseca marca. 

Ker se je po sestanku strokovne komisije dne, 30.09.2019 ugotovilo, da s strani ZNTS 
predlagana tema za izpopolnjevalni seminar ni povsem jasna, predlagam, da se tudi 
predlagani datum, 04.11.2019 nadomesti z dikcijo: Datum izpopolnjevalnega 
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seminarja, katerega je po navodilu ZNTS potrebno izvesti v obdobju, 01.07.2019 do 
30.06.2020, bo določen naknadno. 
 

SKLEP: Člani UO DNTOZLJ soglasno potrdijo sestavo strokovne komisije: predsednik 

Edin Osmanović in člana Miha Kostić in Dejan Grabić. 

 

3. Konstituiranje komisije za priznanja: 

Predlog upravnega odbora DNTOZLJ za sestavo komisije za priznanja je naslednje: 

Robert Gašperšič kot predsednik, Danilo Lukner in Boris Horvat kot člana.  

Robert Gašperšič pokliče predsednika komisije za priznanja na ZNTS Mileta Buriča in 

se dogovorita vse glede razpisa za priznanja. Robert Gašperšič obvesti vodstvo 

DNTOZLJ, glede samega razpisa in vseh ostalih potrebnih zadev. 

 

SKLEP: UO DNTOZLJ tudi pripravi predloge trenerjev, ki bi prejeli priznanja. 

SKLEP: Člani UO DNTOZLJ soglasno potrdijo sestavo komisije za priznanja: Robert 

Gašperšič kot predsednik, Danilo Lukner in Boris Horvat kot člana.  

 

4. Konstituiranje sveta zaslužnih trenerjev: 

Zaradi odsotnosti in bolezni članov sveta zaslužnih trenerjev, se ta točka prestavi na 

naslednjo sejo UO DNTOZLJ, v tem času se pogovori s Kasimom Kokotom, ki se ga 

predlaga kot dodatnega člana sveta zaslužnih trenerjev. 

 

SKLEP: Miha Kebe, je zadolžen za pogovor z novim kandidatom za svet zaslužnih 

trenerjev. 

 

5. Poročilo sekretarja DNTOZLJ (REGISTA, finančno poslovanje-stanje, postopek na 

UE…) 

Predsednik DNTOZLJ je zelo pohvalil delo sekretarja. 

Od meseca junija do 26.09.2019 je bilo izdanih 210 licenc (B in C). Izdanih je bilo še 

cca. 25 administrativnih licenc. Sekretar ugotavlja nekatere težave, ki se pojavljajo, 

predvsem z plačili članarine in vnosom točk iz seminarjev, prav tako nekateri trenerji 

prepozno zaprosijo za izdajo licence za vodenje ekipe v tekoči sezoni, nekateri pa 

vodijo tekme, brez veljavne licence za sezono 2019/2020. Korespondenca je potekala 

preko cca. 250 elektronskimi sporočili s trenerji v DNTOZLJ, prav tako pa je bilo 

opravljeno veliko telefonskih pogovor s trenerji in generalnim sekretarjem ZNTS.    
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Vsi prejeti računi so poravnani tako, da v tem trenutku ni odprtih postavk. Stanje na 

računu na dan 26.09.2019 je 25.123,07 EVROV.  

Na tem mestu je potrebno pohvaliti bivšega sekretarja DNTOZLJ, Luko Rupnika, ki je 

zelo pomagal pri zagotavljanju ažurnosti z vidika stanja na računu in prejetimi plačili.  

Prejeli smo odgovor UE Ljubljana za pritožbo skupinice trenerjev, na volilno skupščino. 

Vse njihove zahteve in navedbe je UE Ljubljana zavrnila in potrdila, da je bilo vse v 

skladu s statutom in po vseh pravilih. Sicer je na sklep UE Ljubljana še možna pritožba 

v roku 8. dni.  

 

6. Določitev tarifnih postavk znotraj UO, komisij, svetovalnih organov: 

Pomembna zadeva in obljuba na volitvah je, da zmanjšamo stroške za lastno delovanje 

in več denarja namenimo za trenerje, torej za izobraževanja in ostale zadeve. To 

obljubo bo vodstvo DNTOZLJ vsekakor izpolnilo. 

Predlog UO DNTOZLJ tarifnih postavk za naslednje zadeve so: 

- Sekretar DNTOZLJ: 450 evrov neto + stroški za s.p., kar pomeni 550 bruto na 

mesec. 

- Člani UO in vsi člani ostalih komisij se sejnin odpovejo, povrnejo pa se jim potni 

stroški za prihod na sejo oz. sestanek v višini 0,37 EUR/km 

- Plača se tudi različna predavanja in izvedba seminarjev trenerjem, ki jih bodo 

vodili trenerji iz DNTOZLJ. 

SKLEP: Člani UO DNTOZLJ soglasno potrdijo predlagane tarifne postavke.  

Predsednik Dušan Razboršek predlaga, da se sekretarja nagradi za povečan obseg dela za 

mesec julij in avgust za dodatnih 100 evrov na mesec. Dejan Močnik se je zahvalil za 

nagrado, vendar je predlagal, da se nagrada nameni za kakšno drugo zadevo, ki jo bomo 

izpeljali v nadaljevanju. 

7. Aktualne zadeve: 

- Varuh trenerjevih pravic: Dokumentacijo, ki jo je poslal Drago Balent se po 

elektronski pošti pošlje vsem članom UO DNTOZLJ. Do 10.10.2019 mora vsak 

član UO DNTOZLJ podati pisno mnenje na predlog za ustanovitev varuha 

trenerjevih pravic.  

- Glede ogleda tekem NK Olimpije, NK Domžale in NK Bravo ostaja še naprej 

enak režim.  
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8. Razno 

- Pregleda se posoja licenc, kdo vodi tekme in se pripravi predlog za rešitev 

problema. Zadevo se preda tudi disciplinskemu sodniku.  

- Za licenčni seminar se pripravi paket rekvizitov, ki bi ga dobil vsak trener ki ima 

plačano članarino.  

 

Seja je bila končana ob 20:05 uri. 

 

Zapisal: Dejan Močnik     Dušan Razboršek - predsednik 
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