DNTOZ LJUBLJANA
POD HRIBOM 55, 1000 LJUBLJANA
www.dntoz-ljubljana.si
email: info@dntoz-ljubljana.si

POROČILO O DELU DNTOZ LJUBLJANA
ZA LETO 2019
Poročilo o delu DNTOZLJ bo zajemalo delo novega vodstva od meseca junija 2019 do meseca
decembra 2019.
Ob prevzemu vodenja društva, smo bili praktično čez noč postavljeni pred veliko izzivov,
predvsem je bilo potrebno imenovati sekretarja društva, ki je moral takoj pričeti urejati izdajo
licenc in potrjevanje le teh. Na predlog predsednika, je za sekretarja društva, UO soglasno
imenoval Dejana Močnika. Zadeva je stekla brez težav, moramo pa tukaj pohvaliti nesebično
pomoč bivšega sekretarja društva, Luko Rupnika, ki je pomagal pri preverjanju plačil, saj novo
vodstvo kar nekaj časa ni imelo dostopa do bančnega računa društva.
DNTOZLJ je tudi na novo konstituiralo strokovno komisijo, svet zaslužnih trenerjev in komisijo
za priznanja.
Vse komisije so pričele z delovanjem, predvsem pa velja izpostaviti strokovno komisijo, ki je
dejansko desna roka UO DNTOZLJ predvsem pri strokovnih zadevah.
Uspešno smo zastopali društvo na sestankih ZNTS in se sej redno udeleževali in tudi podali
nekaj novih pobud in tudi predlog za spremembo pravilnika o licencah. Sejo UO ZNTS smo
gostili tudi pod našim okriljem in sicer pred dodatnim izpopolnjevalnim seminarjem v
Domžalah.
Predstavniki društva so se tudi aktivno udeleževali sestankov nekaterih DNT-jev, ki si želijo
nekaterih sprememb in še boljšega dela vodstva ZNTS. Vsekakor smo bili aktivni in predvsem
konstruktivni deležniki omenjenih sestankov.
Komunikacija in sodelovanje je steklo tudi na nivoju NZS. Zelo dobra komunikacija in sestanki
pa so stekli z vodstvom MNZ Ljubljana, kjer je skupni cilj sodelovanje na strokovnih področjih,
kjer si oboji želimo postaviti enotno strategijo in jo skupaj izvajati v dobrobit vseh.
Za trenerje smo zagotovili tudi brezplačne oglede tekem 1. SNL in sicer so trije klubi (Olimpija,
Domžale in Bravo) na nivoju MNZ Ljubljana zagotovili za vsako domačo tekmo brezplačne
vstopnice za zainteresirane trenerje.
Društvo je decembra izpeljalo dodatni licenčni seminar v Domžalah, katerega se je udeležilo
preko 120 trenerjev. Uspeli smo tudi zagotoviti didaktične pripomočke za trenerje, ki so
pravočasno plačali članarino za leto 2020.
Društvo je zmanjšalo stroške za svoje delovanje in več denarja namenilo za trenerje, kar je
vsekakor pomembno in je bila tudi zaveza novega vodstva. Želeli smo si izpeljati še nekatera
dodatna izobraževanje v tujini, kar pa je ostalo nerealizirano.
Vsekakor je potekalo še veliko dodatnih aktivnosti, katerih se jih je društvo udeleževalo in tudi
veliko ostalih stvari, za katere je društvo skrbelo.
Imeli smo nekaj začetniških težav, predvsem s potrditvijo uradnega zastopnika društva s strani
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UE Ljubljana. Potrebovali smo tudi nekaj časa, da se je ekipa seznanila z delom in da so zadeve
stekle.
Prepričani smo, da je marsikaj ostalo še za postoriti in izboljšati, kar pa verjamemo lahko
uspešno nadgradimo v naslednjem obdobju.
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