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VABILO NA SEJO UPRAVNEGA ODBORA 

DNTOZLJ 

 
 

Vabim vas na 3. sejo UO DNTOZLJ, ki bo v četrtek 08.02.2020 ob 18:00 v Gostilni pri Peclju, 

cesta v Kresnice 19, Podgrad. 

 

 
DNEVNI RED: 

 

1. Pregled zapisnika 2. seje UO DNTOZLJ (poročevalec D. Razboršek) 
2. Konstituiranje Sveta zaslužnih trenerjev (poročevalec M. Kebe) 
3. Poročilo Strokovne komisije DNTOZLJ (poročevalec E. Osmanovič) 
4. Priprava licenčnega seminarja B in C ter ostalih aktivnosti na področju stroke – 

razdelitev nalog (poročevalca E. Osmanovič, D. Močnik) 
5. Poročilo Komisije za priznanja (poročevalec R. Gašperšič) 
6. Poročilo sekretarja DNTOZLJ (poročevalec D. Močnik) 
7. Poročilo glede statusa na UE Ljubljana (poročevalec B. Ivanovič) 
8. Poročilo 26. seje IO MNZ Ljubljana (poročevalec M. Kebe) 
9. Zavzemanje nekaterih potrebnih stališč pred 35. sejo ZNTS (poročevalec D. 

Razboršek) 
10. Razno 

 

Dušan Razboršek l.r. Ljubljana, 31.01.2020 
 

Predsednik DNTOZLJ 

Vabljeni: 
 

 Člani UO DNTOZLJ 

 Člani NO 

 Disciplinski sodnik 

 Sekretar 

 Člani strokovne komisije 

 Člani Komisije za priznanja 

 Člani sveta zaslužnih trenerjev 
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ZAPISNIK SESTANKA UO DNTOZLJ 3. SEJE V MANDATU 2019-2024 

 

Prisotni: Mihael Kebe, Tadej Levstek, Dejan Močnik, Dušan Razboršek, Bojan Ivanovič, Primož 

Kostanjšek, Dejan Jelnikar, Jurij Hostnik, Klemen Avbelj 

Ostali prisotni: Slobodan Kitić, Tihomir Obrenović,  Robert Gašperšič 

Odsotni: Petar Džaferović,  

1. Pregled zapisnika 2. 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.  

 

SKLEP: Člani UO soglasno potrdijo zapisnik UO z dne 26.09.2019. 

 

2. Konstituiranje Sveta zaslužnih trenerjev (poročevalec M. Kebe) 

Predlog upravnega odbora DNTOZLJ za sestavo sveta zaslužnih trenerjev je naslednji: 

Kasim Kokot, Franc Sivko in Zoran Matović. 

 

SKLEP: Člani UO DNTOZLJ soglasno potrdijo sestavo sveta zaslužnih trenerjev 

 

3. Poročilo Strokovne komisije DNTOZLJ (poročevalec E. Osmanovič) 

Edin Osmanović, ki bi moral poročati, se je za sejo opravičil in je namesto Edina poročal 

Mihael Kebe. 

Strokovna komisija je zelo hitro pričela s svojim delom, je zelo aktivna, pripravila je 

izpopolnjevalni seminar in pripravila je tudi licenčni seminar UEFA B in C. Miloš Kostić 

je dobil službo v Belgiji in se poraja vprašanje glede njegovega nadaljnjega dela.  

Člani UO DNTOZLJ predlagajo, da se Miloša Kostića zadrži kot člana in se ga v delo 

vključuje na daljavo. Predlaga pa se, da se v delo vključi dodatnega člana in sicer 

Agrona Šaljo, s katerim razgovor opravi Mihael Kebe. 

 

4. Priprava licenčnega seminarja B in C ter ostalih aktivnosti na področju stroke – 

razdelitev nalog (poročevalca E. Osmanovič, D. Močnik) 

Pripravljen je seminar vsebinsko, ki ga je pripravila strokovna komisija in je vsebinsko 

nadaljevanje dodatnega izpopolnjevalnega seminarja, ki je bil organiziran v mesecu 

decembru 2019 v Domžalah.  
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UO DNTOZLJ sprejme program seminarja. V roku dveh dni pa s skupnimi močmi 

uredimo predavalnico in prehrano saj je Fakulteta za šport zasedena. Seveda je pogoj 

dovolj velika predavalnica in tudi možnost prehrane.  

Mihael Kebe, je zadolžen, da se pripravi predlog strokovnih predavateljev, ki bi 

sodelovali na okrogli mizi in se jih tudi povabi na licenčni seminar Uefa B in C 

 

SKLEP: Člani UO DNTOZLJ soglasno potrdijo vsebinsko zasnovo seminarja UEFA B in C.  

 

5. Poročilo Komisije za priznanja (poročevalec R. Gašperšič) 

Robert Gašperšič je podal informacijo, da je naloga komisije, da predlaga kandidate za 

priznanja. Tako so se sestali 12.11.2019 in predlagali imena trenerjev, ki so bili 

kandidati za priznanja. Tako so izbrali 19 trenerjev, ki so jih predlagali za priznanja na 

nivoju ZNTS. Samo 2 trenerja nista izpolnila pogojev za priznanje na nivoju ZNTS.  

V nadaljevanju je potrebno pripraviti spisek trenerjev, ki bi jih v naslednjem letu 

predlagali za pridobitev različnih priznanj.  

Robert Gašperšič preveri, ali lahko katera potrjena priznanja podelimo na skupščini 

DNTOZLJ. 

 

SKLEP: UO DNTOZLJ se zaveže, da bo skupaj s komisijo za priznanja do meseca 

septembra 2020 pripravil predlog trenerjev, ki bi jih predlagali za priznanja in tudi 

pridobili obrazložitve.  

 

6. Poročilo sekretarja DNTOZLJ (poročevalec Dejan Močnik) 

Predsednik DNTOZLJ je ponovno pohvalil delo sekretarja, saj tudi iz terena dobiva zelo 

pozitivne informacije glede dela sekretarja.  

Sekretar DNTOZLJ, poudari da je delo bistveno olajšano, ker smo uredili dostop do 

računa. Vsi računi so poravnani v roku, tako da nimamo zapadlih obveznosti. Stanje na 

računu na dan 08.02.2020 je 24.640,37 EUR. 

Točke iz izpopolnjevalnega seminarja v decembru so vnesene in je tako seminar 

zaključen tudi iz tega področja. Trenutno je največ dela z organizacijo seminarja, saj je 

potrebno zagotoviti dvorano in prehrano, prav tako pa seminar vnesti v REGISTO in 

odpreti prijave. Redno se vnašajo v REGISTO plačila članarin.  

Žal trenerski pripomočki, ki jih bodo dobili vsi člani DNTOZLJ, ki bodo poravnali 

članarino, še niso na voljo, da bi jih dobili trenerji v Portorožu na seminarju UEFA PRO, 

PRO in A. Zagotovo pa jih bomo lahko razdelili trenerjem, ki se bodo udeležili seminarja 

UEFA B in C. Ostalim trenerjem bodo razdeljeni naknadno.  
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Na samem licenčnem seminarju UEFA B in C se poizkuša urediti mailing lista trenerjev, 

saj je v REGISTI veliko napak in neažurni podatki.  

 

7. Poročilo glede statusa na UE Ljubljana (poročevalec B. Ivanovič) 

Iz UE Ljubljana smo prejeli dopis, kjer so ponovno zavrnili vse zadeve, na katere so se 

pritožili posamezniki znotraj DNTOZLJ. Ponovno so imeli 8. dnevni rok za morebitno 

pritožbo. Verjamemo, da bo zadeva urejena v najkrajšem možnem času, je pa dejstvo, 

da tudi na UE želijo vse zadeve urediti po postopkih in si tako vzamejo čas, da ne storijo 

napake. Bojan Ivanovič v imenu DNTOZLJ še naprej ureja zadeve na UE Ljubljana.  

SKLEP: Člani UO DNTOZLJ soglasno potrdijo, da se redna skupščina skliče v mesecu 

marcu 2020, ob skupščini se pripravi dodatni izpopolnjevalni seminar za 10 točk. Za 

izpeljavo skupščine je zadolžen Bojan Ivanovič, za izpopolnjevalni seminarja pa 

strokovna komisija z Mihaelom Kebe.  

8. Poročilo 26. seje IO MNZ Ljubljana (poročevalec M. Kebe) 

26. seje IO MNZ Ljubljana se je udeležil Mihael Kebe. Na seji je bilo veliko govora o 100 

letnici MNZ Ljubljane, ki bo v letošnjem letu. Predsednik MNZ Ljubljana, je predlagal, 

da naj bi vsak član v IO MNZ Ljubljana poizkušal najti sponzorja oz. donatorja v višini 

500 evrov za obletnico.  

S Strani predsednika MNZ Ljubljana je pobuda po tesnejšem sodelovanju med 

DNTOZLJ in MNZ Ljubljana na strokovnem nivoju. 

SKLEP: UO DNTOZLJ soglasno potrdi, da tudi DNTOZLJ prispeva sredstva v višini 500 

evrov za zbornik ob 100 letnici.  

9. Zavzemanje nekaterih potrebnih stališč pred 35. sejo ZNTS (poročevalec D. 

Razboršek) 

O tej točki ni bilo potrebne razprave.  

10. Razno 

- Predlog tarifnih postavk za predavatelje na seminarjih, bo predsednik Dušan 

Razboršek poslal vsem članom po elektronski pošti.   

- Pripravi se vsa dokumentacija za redno letno skupščino in se jo posreduje 

sekretarju.  

- Naslednjo sejo se skliče takoj po zaključenem licenčnem seminarju 02.02.2020.  
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- Predlaga se, da se nekaterim trenerjem, ki še niso prejeli priznanj ZNTS in so si 

jih zaslužili izda najvišjo možno priznanje po izrednem postopku. Morda se 

lahko tudi spremeni in dopolni pravilnik na ZNTS. 

 

 

Seja je bila končana ob 20:35 uri. 

 

Zapisal: Dejan Močnik     Dušan Razboršek - predsednik 
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