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

POROČILO O DELU DNTOZL LJUBLJANA
ZA LETO 2020
Tako kot ob prevzemu vodenja društva, smo bili tudi v letu 2020 zaradi izbruha pandemije
Covid-19 postavljeni pred veliko izzivov, saj je pandemija v letu 2020 za kar 7 mesecev
praktično ustavila javno življenje v Sloveniji in posledično tudi šport in nogomet.
V času pandemije smo s skupno pomočjo po najboljši moči pomagali z kar nekaj nasveti in
tudi delovali na vseh področjih, ki so bila mogoča.
Vse komisije so delovale, kljub pandemiji in postavljale delovanje za čas, ko so bile zadeve
odprte (poletni čas).
Uspešno smo zastopali društvo na sestankih ZNTS in se sej redno udeleževali in tudi podali
nekaj novih pobud in predlogov za izboljšanje delovanja. Prav tako smo aktivno s
kandidaturami sodelovali na volitvah ZNTS in tudi uspešno na novih volitvah dobili
podpredsednika ZNTS, ki je postal Dušan Razboršek.
Predstavniki društva so se tudi aktivno udeleževali sestankov nekaterih DNT-jev, ki si želijo
sprememb v vodstvu ZNTS. Vsekakor smo bili aktivni in predvsem konstruktivni deležniki
omenjenih sestankov.
Komunikacija in sodelovanje je potekalo tudi na nivoju NZS. Zelo dobra komunikacija in
sestanki so potekali z vodstvom MNZ Ljubljana, nam pa je pandemija prekrižala nekatere
načrte, tako da je v letu 2020 zadeva zaradi omenjenega dejstva nekoliko zastala.
Društvo je 08.02.2020 uspešno izpeljalo licenčni seminar UEFA B in C, katerega se je udeležilo
preko 230 trenerjev. Uspeli smo tudi zagotoviti didaktične pripomočke za trenerje, ki so
pravočasno plačali članarino za leto 2020.
V mesecu avgustu (31.08.2021) smo izpeljali tudi dodatni izpopolnjevalni seminar, katerega
je se udeležilo preko 250 trenerjev.
Društvo je tudi v letu 2020 zmanjšalo nekatere stroške za svoje delovanje in več denarja
namenilo za trenerje, žal pa je pandemija onemogočila izvedbo nekaterih zadev, ki so bile
planirane. Želeli smo si izpeljati izobraževanje v tujini, ki 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. Društvo je aktivno sodelovalo v kar nekaj
komisijah in delovnih telesih, tako na nivoju NZS, kot tudi na nivoju MNZ, glede same
pandemije in zaprtja šport. Predvsem smo s svojimi predlogi in aktivnostjo apelirali na
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da se sprejmejo odloki in pravila, ki bodo
omogočala odprtje športna na prostem. Udeležili smo se in aktivno sodelovali tudi akcije vse
Slovenskih trenerjev, kjer smo javno opozorili na nesmiselne ukrepe.
Omeniti velja še, da smo s strani UE Ljubljana, dne 09.10.2020 prejeli potrjen in veljaven nov
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statut, ki je bil sprejet in dopolnjen na zadnji skupščini. Tako ima društvo statut po vseh
predpisih in zakonih. .
Kar nekaj dela je bilo opravljenega tudi pri posodobitvi baze trenerjev v sistemu REGISTA, saj
je manjkalo kar nekaj podatkov in dokumentov pri posameznih trenerjih. Vse zadeve še vedno
niso urejene, saj so težave predvsem pri ažurnosti podatkov in javljanju trenerjev glede
spremembe podatkov.
Prepričani smo, da je marsikaj ostalo še za postoriti in izboljšati, kar pa verjamemo lahko
uspešno nadgradimo v naslednjem obdobju, ko upamo tudi na izboljšanje zadev glede COVID19.

Predsednik: Dušan Razboršek l.r.
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