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POROČILO O DELU UPRAVNEGA
ODBORA DNTOZLJ ZA LETO 2019

UO DNTOZLJ je pod prejšnjim vodstvom od januarja do junija leta 2019 opravljal svoje delo
po statutu društva in izpeljal 3. seje UO DNTOZLJ.
Vse aktivnosti UO DNTOZLJ od meseca januarja do vključno junija 2019 so zapisani v zapisnikih
sej UO društva.
Novo izvoljeno vodstvo DNTOZLJ se je sestalo na svoji 1. seji UO DNTOZLJ dne 27.06.2019 in
zastavilo svoje delovanje v skladu s statutom društva.
Od junija 2019 do decembra 2019 se je UO DNTOZLJ sestal na 2. sejah UO DNTOZLJ. UO
DNTOZLJ je o svojih sejah svoje članstvo obveščal javno na internetni strani društva in tudi na
Facebook profilu, tako da so bili vsi člani društva obveščeni o sejah.
Tudi zapisniki posameznih sej UO DNTOZLJ so bili ažurno objavljeni na omenjenih socialnih
omrežjih, tako da so imeli člani društva v pogled v delovanje UO DNTOZLJ.
UO DNTOZLJ je vse sklepe, ki so bili zapisani in sprejeti na sejah realiziral in tekoče urejal vse
zadeve.
Veliko je bilo tudi ostale komunikacije in usklajevanja med člani UO DNTOZLJ, tako preko
telefonskih pogovorov, komunikacije preko elektronske pošte in tudi ostalih socialnih omrežij.
Imeli smo nekaj težav pri samem delovanju, saj zaradi pritožbe na UE glede vpisa novega
zastopnika društva nismo imeli odločbe s strani UE Ljubljana o novem zastopniku društva, kar
nam je onemogočalo povsem optimalno in normalno delovanje društva.
Vsi člani UO DNTOZLJ so aktivno sodelovali pri delovanju, kar je vsekakor pokazal dodatni
izobraževalni seminar v Domžalah, ki smo ga izvedli.
Delo se je porazdelilo med člane UO DNTOZLJ, ki zgledno opravljajo svoje delo za katerega so
zadolženi in o opravljenih aktivnostih poročajo na samih sejah UO.
Na vse seje UO je bil vabljen tudi predstavnik NO DNTOZLJ, ki se je sej redno udeleževal in tudi
podajal mnenja o posameznih zadevah in tudi opozarjal na morebitne zadeve, ki jih je bilo
potrebno razrešiti.
Po začetnih težavah v samem delovanju društva, je zadeva stekla in ocenjujemo, da je bilo
delovanje UO DNTOZLJ v letu 2019 dobro, zgledno in transparentno, kar vsak član lahko
razbere tudi iz zapisnikov sej, ki so javno objavljene.
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