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UO DNTOZLJ- 6.seja v mandatu 2019-2024 
 

VABILO NA SEJO UPRAVNEGA ODBORA DNTOZLJ 

 

Vabim vas na 6. sejo UO DNTOZLJ, ki bo v četrtek 22.10.2020 ob 18:00 v prostorih MNZ Ljubljana, Pod 

hribom 55, Ljubljana. 

 

DENVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika zadnje seje UO DNTOZLJ; 

2. Volitve ZNTS; 

3. Izobraževanje trenerjev; 

4. Sodelovanje s Strokovno komisijo MNZ Ljubljana; 

5. Predlogi in pobude; 

6. Razno 

 

 

Dušan Razboršek l.r.       Ljubljana, 14.10.2020 

Predsednik DNTOZLJ 

 

Vabljeni: 

• Člani UO DNTOZLJ 

• Predsednik NO 

• Sekretar 
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ZAPISNIK SESTANKA UO DNTOZLJ 6. SEJE V MANDATU 2019-2024 

(Seja je potekala na daljavo »zoom« zaradi situacije z COVID-19) 

 

Prisotni: Tadej Levstek, Dejan Jelnikar, Dejan Močnik, Dušan Razboršek, Primož Kostanjšek, Jurij 

Hostnik, Klemen Avbelj, Bojan Ivanović 

Ostali prisotni: /   

Odsotni: Mihael Kebe, Petar Džaferović,  

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje UO DNTOZLJ: 

Pregledal se je zapisnik zadnje seje UO z dne 11.06.2020 na katerega ni bilo pripomb in se ga 

sprejme s potrditvijo vseh prisotnih na seji UO s popravki ki sledijo: 

 

Potrebno je še do konca razdeliti rekvizite, na internetno stran se objavi navodila za prevzem 

rekvizitov.  

Bojan Ivanović pregleda do naslednje seje UO pristopno izjavo, ali je v skladu z GDPR. 

 

SKLEP: Člani UO soglasno potrdijo zapisnik UO z dne 11.06.2020 s popravki.  
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2. Volitve ZNTS: (poročevalec Dušan Razboršek) 

Predsednik Dušan Razboršek je seznanil člane UO DNTOZLJ glede rezultatov volitev in novo 

izvoljenega vodstva. Skupni imenovalec volitev je, da je naša opcija izgubila volitve, kar je bilo 

tudi pričakovano, glede na razmerja znotraj ZNTS.  Dušan Razboršek je postal podpredsednik 

ZNTS, za vse ostale funkcije, kjer je naša opcija kandidirala pa nismo bili uspešni, saj nismo dobili 

dovolj podpore.  

ZNTS je Imel že kolegij predsednika in tudi UO ZNTS, Dušan Razboršek je tudi zadolžen za 

strokovne zadeve in za povezovanje z NZS glede strokovnih zadev.   

 

3. Izobraževanje trenerjev: 

Dušan Razboršek predlaga, da se nekoga od UO DNTOZLJ zadolži, da spremlja razpisane 

seminarje doma in v tujini in da v najkrajšem možnem času ponudimo trenerjem izobraževanje 

in jim tudi finančno pomagamo glede udeležbe na seminarju. Ko dobimo primerne seminarje, 

jih bo UO DNTOZLJ na svoji seji UO izbral in ponudil trenerjem. 

 

SKLEP: Člani UO DNTOZLJ predlaga in potrdi Dejana Jelnikarja za opravljanje te naloge.  

SKLEP: Mihaela Kebe se zadolži, da še v letu 2020 izvedemo seminar preko »zoom« konference, 

zadolži se ga tudi za izbor teme in tudi predavateljev. V kolikor bo mogoče, pa bi izvedli seminar 

tudi v živo in sicer Coerver metoda.  

 

 

4. Sodelovanje s strokovno komisijo MNZ Ljubljana:  

Žal je Mihael Kebe odsoten, ker bi lahko povedal več informacij na to temo, jih pa bo podal 

predsednik Dušan Razboršek.  

Predsednik strokovnega sveta ZNTS Matjaž Jakopič in naš predsednik sta se sestala s 

predstavniki Tehničnega sektorja NZS Matjažem Jakličem, Branetom Elsnerjem in Primožem 

Jelenom. Gre predvsem za dogovor kakšne bodo strokovne naloge ZNTS-ja, kakšne bodo NZS-

ja in katere naloge bodo skupne. S sestanki se bo nadaljevalo in poizkušalo najti skupne poti in 

stroko dvigniti na višji nivo. 

Znotraj MNZ Ljubljane moramo najti skupni interes za delo na strokovnem področju, kjer mora 

biti skupna vloga MNZ Ljubljane in DNTOZLJ, da stroko skupaj dvignemo na višji in skupni nivo. 

Postavlja se vprašanje, kaj je delo in namen strokovne komisije na MNZ Ljubljana, kar je 

potrebno na sestanku doreči in videti ali je sodelovanje možno in smiselno. 
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SKLEP: UO DNTOZLJ soglasno potrdi, da nadaljujejo s pogovori s strokovno komisijo na MNZ 

Ljubljana.  

 

5. Predlogi in pobude: 

- Dušan Razboršek predlaga, da naročimo cca. 100 zaščitnih mask z našim logotipom. 

- Dušan Razboršek predlaga, da se po umiritvi zadev opravi področne sestanke s trenerji 

po različnih regijah, kjer bi se lahko pogovorili o različnih zadevah.  

- Do naslednje seje de dogovorimo in zbiramo predloge za rekvizite za trenerje za 

naslednje leto.  

- Razdeli se priznanja, ki so bila podeljena na ZNTS in jih prejemniki niso prevzeli. 

- Dne 22.10.2020 je finančno stanje DNTOZLJ 33.030,69 EUR na TRR.  

SKLEP: UO DNTOULJ soglasno potrdi vse zgornje naštete pobude in predloge.  

 

Razno: 

Ni bilo dodatnih zadev. 

 

Seja je bila končana ob 20:34 uri. 

 

Zapisal: Dejan Močnik     Dušan Razboršek - predsednik 
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