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POTRDITEV PLANA PROGRAMA DELA
DNTOZ LJUBLJANA ZA LETO 2020
Generalno je tudi v letu 2020 plan ostal tisti, katerega smo predstavili ob izvolitvi v vodstvo
DNTOZLJ. Mislim, da nima smisla še enkrat naštevati vseh zadanih nalog.
Dejstvo je, da se skozi celotno leto pojavljajo naloge, katere je potrebno reševati sproti in
tekoče. To so:

















Ažuriranje podatkov v programu REGISTA
Evidentiranje članarin
Evidentiranje licenčnin
Redna izdaja licenc
Sodelovanje pri izdelavi Zbornika ob 100-letnici MNZ Ljubljana
Strokovno sodelovanje s klubi in omogočanje trenerjem za obisk ter strokovno
izobraževanje
Strokovno sodelovanje z NZS in omogočanje trenerjem za obisk ter strokovno
izobraževanje na pripravah reprezentanc v vseh kategorijah in ogled tekem
Pridobitev brezplačnih vstopnic za trenerje in ogled tekem 1.SNL
Izboljšanje statusa trenerjev vseh izobrazb v okviru ostalih nogometnih deležnikov
Obisk v klubih in pogovori s trenerji ter vodstveno strukturo
Takojšen odziv na vprašanja, pobude, predloge trenerjev
Aktivno sodelovanje pri izboljšanju dela ZNTS
Ažuriranje in posodobitev spletne strani DNTOZLJ
Nagrajevanje trenerjev v primeru priprave kvalitetnega strokovnega gradiva
Ureditev in odprava izkoriščanja posojanja licenc v sodelovanju z disciplinskim
sodnikom
Sodelovanje pri pripravi osnutka pogodbe trenerja s klubom

Poleg naštetih nalog je plan za leto 2020 sledeči:
Januar 2020:
 Sodelovanje na licenčnem seminarju trenerjev A, PRO in UEFA PRO v Portorožu
 Redna seja DNTOZLJ
 Redna seja ZNTS
 Priprava na licenčni seminar za trenerje C in B
Februar 2020:
 Izvedba licenčnega seminarja za trenerje C in B
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Možnost sodelovanja trenerjev na seminarjih pri ostalih DNT-jih
Redna seja ZNTS
Priprava vseh poročil za Skupščino DNTOZLJ

Marec 2020:
 Redna seja DNTOZLJ
 Izvedba redne Skupščine DNTOZLJ
 Organizacija in izvedba dodatnega izobraževanja ali okrogle mize z naknadno določeno
temo
 Sodelovanje na Skupščini ZNTS
April 2020:
 Dogovor o tesnem sodelovanju med DNTOZLJ in Strokovno komisijo MNZLJ
 Sodelovanje na Skupščini MNZ Ljubljana
 Sodelovanje na Skupščini NZS
Maj 2020:
 Redna seja DNTOZLJ
 Organizacija in izvedba dodatnega izobraževanja ali okrogle mize z naknadno določeno
temo
Junij 2020:
 Redna seja DNTOZLJ
 Določitev kriterijev za udeležbo na strokovnih seminarjih v tujini v drugi polovici leta
2020
 Redna seja ZNTS
 Organizacija prijateljskega srečanja UO DNT-jev v okviru ZNTS
Julij 2020:
 Priprava polletnega poročila o delovanju DNTOZLJ
 Ogled priprav vrhunskega evropskega moštva v bližini
Avgust 2020:
 Ogled priprav vrhunskega evropskega moštva v bližini
September 2020:
 Redna seja DNTOZLJ
 Določitev kriterijev za izbiro trenerja leta v DNTOZLJ
 Redna seja ZNTS
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Oktober 2020:
 Redna seja DNTOZLJ
 Redna seja ZNTS
 Organizacija in izvedba dodatnega izobraževanja ali okrogle mize z naknadno določeno
temo
November 2020:
 Priprava predlogov za priznanja trenerjem
 Določitev kriterijev za udeležbo na strokovnih seminarjih v tujini v prvi polovici leta
2021
December 2020:
 Redna seja DNTOZLJ
 Redna seja ZNTS
 Organizacija in izvedba dodatnega izobraževanja ali okrogle mize z naknadno določeno
temo
 Izvedba novoletnega srečanja trenerjev DNTOZLJ
 Izdelava plana dela za leto 2021

Predsednik: Dušan Razboršek l.r.
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