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VABILO NA SEJO UPRAVNEGA ODBORA
DNTOZLJ
Vabim vas na 5. sejo UO DNTOZLJ, ki bo v četrtek, 11.06.2020 ob 18:00 v Sejni sobi MNZ
Ljubljana, Pod hribom 55, v Ljubljani.

DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 4. seje UO DNTOZLJ (poročevalec D. Razboršek)
2. Informacija pred volilno skupščino ZNTS (poročevalec D. Razboršek)
3. Poročilo sekretarja DNTOZLJ (poročevalec D. Močnik)
4. Priprava na 20. skupščino DNTOZLJ (poročevalec B. Ivanovič)
5. Razno

Dušan Razboršek l.r. Ljubljana, 02.06.2020
Predsednik DNTOZLJ

Vabljeni:




Člani UO DNTOZLJ
Predsednik NO
Sekretar
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ZAPISNIK SESTANKA UO DNTOZLJ 5. SEJE V MANDATU 2019-2024

Prisotni: Mihael Kebe, Tadej Levstek, Dejan Jelnikar, Dejan Močnik, Dušan Razboršek, Primož
Kostanjšek, Jurij Hostnik, Klemen Avbelj, Petar Džaferović
Ostali prisotni: Tihomir Borenović,
Odsotni: Bojan Ivanovič
1. Pregled zapisnika 4. seje UO DNTOZLJ:
Pregledal se je zapisnik zadnje seje UO z dne 02.03.2020 na katerega ni bilo pripomb
in se ga sprejme s potrditvijo vseh prisotnih na seji UO s popravki ki sledijo:
 5. točka zapisnika: opravljen je bil sestanek na nivoju vodstva MNZ Ljubljana
in vodstva DNTOZLJ glede sodelovanja na strokovnem področju. Dogovorili
smo se, da bi opravili v nadaljevanju sestanek na nivoju strokovnih komisij. Žal
do sestanka še ni prišlo, zaradi epidemije COVID 19.
 6. točka zapisnika: Volilna skupščina ni bila izpeljana zaradi epidemije COVID
19, ki je onemogočala zbiranje ljudi.
SKLEP: Člani UO soglasno potrdijo zapisnik UO z dne 02.03.2020 s popravki.
2. Informacija pred volilno skupščino ZNTS (poročevalec Dušan Razboršek)
Predsednik Dušan Razboršek je poročal o dogajanju na ZNTS. Volilna skupščina ZNTS
bi morala biti 20.06.2020, ki pa je prestavljena na jesen. V preteklosti je bila kar veliko
dejavnosti v smeri izvolitvi novega vodstva na ZNTS.
Opravljeni so bili sestanki, kjer so se povezali DNTOZLJ, DNT Maribor, DNT Kranj in DNT
Celje, ki bi predstavljalo novo vodstvo v ZNTS. Postavljena je bila tudi kandidatna lista
s predlogom za predsednika g. Bojan Prašnikar. Zraven se je poizkušalo privabiti tudi
DNT Murska Sobota, DNT Gorica in DNT Ptuj.
Na zadnjem medsebojnem sestanku je Oliver Bogatinov predlagal, da nastopi kot
mediator med staro in predlagano novo garnituro, kjer bi oblikovali skupno listo in
zgladili nekatere nerešene zadeve. Skupina je zagovarjala, da so ključne funkcije še
vedno od nove garniture, ki si želi sprememb.
Do sestanka je prišlo, kjer je staro vodstvo pristalo na naše zahteve in tako se je
oblikovala skupna lista, kjer bi nastopili enotno in brez razprtij.
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Kasneje pa se je izkazalo, da je staro vodstvo imeli figo v žepu in je skupščino prestavilo
na jesen in obstaja občutek, da enostavno niso za konsenz in so tako prelomili obljubo.
Nova garnitura se je odločila, da bo peljala svojo pot in poizkušala pridobiti še en DNT,
kar bi pomenilo, da imamo potem na volitvah večino.

3. Poročilo sekretarja DNTOZLJ (poročevalec Dejan Močnik)
Vsi računi so poravnani v roku, tako da nimamo zapadlih obveznosti. Stanje na računu
na dan 11.06.2020 je 12.742,72 EUR.
V času korona virusa smo uspešno oddali poročilo na AJPES in tudi davčni obračun. Za
leto 2019 smo morali doplačati 766 EUR davka. Plačan je bil tudi davek za januar,
februar in maj v višini 79,36 EUR, kar je mesečna akontacija davka.
Točke iz seminarja UEFA B in C še niso vnesene, ker nekateri še niso poravnali
licenčnine, vsekakor pa bodo vnesene v roku 10 dni.
Potrebno je razdeliti še rekvizite trenerjem, ki so se udeležili seminarja v Portorožu,
kar bo predvidoma urejeno do konca junija in objavljeno na spletni strani kako in na
kakšen način bodo trenerji lahko prevzeli rekvizite. Rekvizite bodo dobili v naslednjem
tednu, saj so zaradi Corona virusa ostali v Italiji.
Vse ostale zadeve potekajo nemoteno, vsekakor pa nas je COVID 19 za nekaj časa
onemogočil pri zastavljenem delu.
Na dam 11.06.2020 ima v DNTOZLJ članarino poravnano 306 trenerjev, do konca leta
pričakujemo, da bo plačanih še cca. 50 članarina, saj so pogoj za izdajo licence.

4. Priprava na 20. redno skupščino DNTOZLJ
Sklic redne letne skupščina se predlaga 31.08.2020 ob 19:00, pred tem pa ob 17:30
opravimo praktični seminar za 10 točk v športnem parku Kodeljevo.
V primeru, da bo potrebno zaradi dopolnitve statuta sklicati skupščino prej, jo bomo
izvedli 13.07.2020.
Določi se Bojana Ivanoviča, da spelje vse postopke glede skupščine, vabila, dnevnega
reda in vseh gradiv.
Za izvedbo praktičnega seminarja se zadolži predsednika strokovne komisije Miha
Kebe.
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V četrtek dopoldan 17.06.2020 ob 11:00 bomo načeloma opravili sejo nadzornega
odbora, glede pregleda finančnega poslovanja.
SKLEP: UO DNTOZLJ soglasno potrdi in sklicuje 20. redno skupščino DNTOZLJ dne
31.08.2020.
Razno
-

-

-

Tekla je debata o pomoči trenerjem na različnih področjih, vendar nismo našli
dokončnih rešitev glede različnih pomoči. Zadevo bomo pripravili do naslednje
seje UO.
UO DNTOZLJ predlaga, da bi izvedli do konca leta 2020 še 3 seminarje in sicer
31.08.2020, 12.10.2020 in 07.12.2020. Teme praktičnih seminarjev bo
pripravila strokovna komisija.
Predsednik preveri in uredi stanje glede pobude za najvišje priznanje za dr.
Zdenka Verdenika.
Potrebno je urediti nove pristopne izjava, ki bodo zadostile novim zakonskim
določilom, prav tako se v doglednem roku poizkuša nagraditi program REGISTA
za nove rešitve, ki bi pomagale trenerjem in klubom.

Seja je bila končana ob 20:15 uri.

Zapisal: Dejan Močnik
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Dušan Razboršek - predsednik

