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UO DNTOZLJ- 4.seja v mandatu 2019-2024 
 

VABILO NA SEJO UPRAVNEGA ODBORA 

DNTOZLJ 

 
Vabim vas na 4. sejo UO DNTOZLJ, ki bo v ponedeljek, 02.03.2020 ob 18:00 v Sejni sobi MNZ 
Ljubljana, Pod hribom 55, v Ljubljani. 
 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Pregled zapisnika 3. seje UO DNTOZLJ (poročevalec D. Razboršek) 
2. Poročilo o licenčnem seminarju B in C (poročevalca M. Kebe – strokovni del, D. Močnik 
tehnični del) 
3. Poročilo sekretarja DNTOZLJ (poročevalec D. Močnik) 
4. Poročilo glede statusa na UE Ljubljana (poročevalec B. Ivanovič) 
5. Poročilo 27. seje IO MNZ Ljubljana (poročevalec M. Kebe) 
6. Priprava na 20. skupščino DNTOZLJ 
7. Razno 
 
 
Dušan Razboršek l.r. Ljubljana, 26.02.2020 
Predsednik DNTOZLJ 
 
 
Vabljeni: 
 

 Člani UO DNTOZLJ 
 Predsednik NO 
 Sekretar 
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ZAPISNIK SESTANKA UO DNTOZLJ 4. SEJE V MANDATU 2019-2024 

 

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

Kostanjšek, Jurij Hostnik, Klemen Avbelj 

Ostali prisotni: Tihomir Obrenović,   

Odsotni: Petar Džaferović, Dejan Jelnikar 

1. Pregled zapisnika 3. seje UO DNTOZLJ: 

Pregledal se je zapisnik zadnje seje UO z dne 08.01.2020 na katerega ni bilo pripomb 

in se ga sprejme s potrditvijo vseh prisotnih na seji UO s tremi popravki oz. 

dopolnitvami in sicer: 

 

V svet zaslužnih trenerjev se imenuje Dinka Vrabca namesto Kasima Kokota (razlog 

zdravstvene narave). 

V strokovno komisijo se poišče novega dodatnega člana, za izvedbo je zadolžen Mihael 

Kebe. 

Naknadno smo na pobudo Tihomirja Borenovića predlagali, da se dr. Verdeniku s 

strani ZNTS podel najvišje priznanje. Dušan Razboršek bo poizkušal urediti zadevo 

preko predsednika ZNTS 

 

SKLEP: Člani UO soglasno potrdijo zapisnik UO z dne 08.01.2020 s popravki oz. dodatki, 

glede sveta zaslužnih trenerjev, strokovne komisije in podelitve priznanja.  

 

2. Poročilo o licenčnem seminarju B in C (poročevalca M. Kebe – strokovni del, D. 

Močnik - tehnični del) 

Predsednik je pohvalil izvedbo seminarja in je tudi sam dobil pozitivne odzive od 

trenerjev, ki so se licenčnega seminarja udeležili. Prav tako je generalni sekretar ZNTS, 

g. Trope podal oceno seminarja kot odlično.  

Mihael Kebe je poročal glede strokovnega dela seminarja in ocenjuje, da je bil seminar 

pozitiven in dober tudi glede na odziv ostalih trenerjev. Dva predavanja sta bila 

pripravljena na morda previsokem nivoju za trenerje Uefa B in C. Vse ostalo je bilo na 

primernem nivoju in smiselno. Vsekakor je pomembno, da nadaljujemo s seminarji, ki 

se nadgrajujejo glede strokovnih tem. Naslednji korak pa je, da se izobraževanje spravi 

na višji nivo in tudi organizacijsko po selekcijah in bolj praktično, kar je naloga vseh.  
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Sekretar Dejan Močnik ocenjuje, da je bil seminar tudi iz tehničnega in 

organizacijskega vidika izpeljan zelo dobro. Nikjer ni bilo praktično nobenih težav, 

dvorana je zelo primerna, prav tako pred prostor oz. avla, kjer smo imeli kosilo in je 

bilo izpeljano odlično. Vsekakor pa je v prihodnje potrebno v izpeljavo seminarjev 

vključiti več članov društva in si porazdeliti naloge.  

Edine težave so se pojavljale pri neplačilu kotizacije in članarine, tudi do danes še niso 

poravnane vse zadeve in tako ne moremo zaključiti seminarja.  

Bomo sicer še počakali na plačila, vendar pa bomo najkasneje 01.04.2020 seminar 

zaključili in kdor ne bo imel plačane kotizacije, ne bo imel vnesenih točk iz seminarja. 

 

3. Poročilo sekretarja DNTOZLJ (poročevalec Dejan Močnik) 

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

na dan 08.02.2020 je 17.067,29 EUR. Za rekvizite za trenerje, ki so jih prejeli na 

seminarja ob predpostavki, da so imeli poravnano članarino smo porabili 10219,64 

EUR (28 EUR na člana), za izvedbo seminarja smo porabili 4133,49 EUR (najem 

dvorane, predavatelji, kosilo). Prihodki iz naslova kotizacije pa so do današnjega dne 

4819,5 EUR, iz naslova plačanih članarin pa 5.900 EUR. Iz tega sledi, da smo za seminar 

in rekvizite porabili kar 3633,63 EUR več kot smo imeli prihodkov.  

Največja težava je še vedno neredno plačevanje kotizacij, članarin…. Kljub objavi 

navodil na naši internetni strani in na socialnih omrežjih. Prav tako za nekatere 

trenerje plačujejo druge osebe ali klubi, kateri pa ne navedejo za koga je plačilo.  

Vsekakor pa je ocena sekretarja, da se počasi stvari izboljšujejo in verjamemo, da bodo 

samo še boljše. 

 

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

Iz UE Ljubljana smo prejeli delno odločbo in je tako zadeva na UE dokončno urejena, 

saj je uradno zakoniti zastopnik DNTOZLJ predsednik Dušan Razboršek. Dobili smo tudi 

drugo odločbo glede spremembe statuta, ki ga bo potrebno na naslednji skupščini 

dopolniti in ponovno vložiti na UE. Časa za dopolnitev na UE je 60 dni.  

Bojan Ivanovič je že pripravil popravljen statut, ki ga je potrebno dokončno urediti in 

potrditi na naslednji skupščini. Na seji UO smo pregledali statut, ki ga je popravil in 

ocenjujemo, da je dokončno urejen. 
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SKLEP: Člani UO DNTOZLJ soglasno pooblaščajo, da statut dokončno uredi Ivanovič 

Bojan.  

5. Poročilo 27. seje IO MNZ Ljubljana (poročevalec M. Kebe) 

27. seje IO MNZ Ljubljana se je udeležil Mihael Kebe. Na seji je bilo govora o novem 

inštruktorju iz MNZ Ljubljana in 100 letnici MNZ Ljubljana, ki bo v letošnjem letu. 

Matjaž Jakopič je pripravil program, glede izobraževanja na nivoju MNZ Ljubljana po 

klubih.  

S Strani predsednika MNZ Ljubljana je pobuda po tesnejšem sodelovanju med 

DNTOZLJ in MNZ Ljubljana na strokovnem nivoju. Predlog je, da se dobimo v kratkem 

na nivoju strokovnega sodelovanja. 

SKLEP: Predsednik DNTOZLJ, bo predsednika MNZ Ljubljana poklical in se dogovoril za 

sestanek.   

6. Priprava na 20. redno skupščino DNTOZLJ 

Redna letna skupščina se skliče 30.03.2020. Pripravi se tudi kratek seminar (2 šolski 

uri) za trenerje za 10 točk. 

Določi se Bojana Ivanoviča, da spelje vse postopke glede skupščine, vabila, dnevnega 

reda in vseh gradiv.  

V četrtek dopoldan 12.03.2020 bomo opravili sejo nadzornega odbora, glede pregleda 

finančnega poslovanja.  

SKLEP: UO DNTOZLJ soglasno potrdi in sklicuje 20. redno skupčino DNTOZLJ dne 

30.03.2020.  

Razno 

- Sprememba 34. člena zakona o športu – Predlog (Balent Drago) – člani UO 

bodo zadevo pregledali in bomo zadevo obravnavali na naslednji seji UO. 

- Sekretar pokliče Petra Džaferovića in se z njim pogovori glede njegove 

aktivnosti v UO. 

- 06.06.2020 ZNTS organizira dan trenerjev, letos naj bi ga organiziral DNTOZLJ, 

kar bomo v urejali v prihodnje, vsekakor pa potrjujemo in podpiramo, da dan 

trenerjev tokrat izvede DNTOZLJ.  
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- SKLEP: Določi se naslednje delegate za skupščino ZNTS, ki bo 16.03.2020  ob 

17:00  v NNC Brdo. In sicer: Miha Kebe, Primož Kostanjšek, Bojan Ivanovič in 

Jurij Hostnik kot nadomestni član za delegata.  

 

 

Seja je bila končana ob 20:15 uri. 

 

Zapisal: Dejan Močnik     Dušan Razboršek - predsednik 
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