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POTRDITEV REALIZACIJE PROGRAMA
DELA DNTOZ LJUBLJANA ZA LETO 2020
Poročilo realizacije programa dela DNTOZLJ bo zajemalo delo vodstva v letu 2020, čeprav je
nekoliko neobičajno, že krepko v drugi polovici leta podajati ugotovitve za daleč nazaj. Vsem
dobro znani razlogi pa žal narekujejo potek dela tudi našega društva.
Poročilo bo vezano na točke področja programa dela, katerega sem predstavil ob svoji
kandidaturi in izvolitvi. Predvsem moram poudariti, da je realizacija programa izvedena
kolikor je bilo v največji meri mogoče, za nekatere nerealizirane naloge pa se v imenu vseh
opravičujem, za razloge pa žal moramo izpostaviti nezmožnost druženja, kar je za veliko nalog
nujno potrebno. V nogometu in s tem v našem delovanju so pač stvari, ki se po virtualnih
potek ne dajo izvajati. Kljub temu so odbori, komisije, sveti, delovali in z opravljenim smo
lahko zadovoljni. Področja delovanja posameznih članov UO in pooblaščenci za predstavljanje
DNTOZLJ v ostalih bližnjih deležnikih nogometa, kot so MNZ, NZS in ZNTS so bili aktivni in
odzivni, kolikor so tudi ta telesa lahko delovala. Vsa dogajanja so bila ažurno predstavljena na
obstoječi spletni strani, katero želimo sčasoma še dodatno preurediti in izboljšati.
Prav je, da se ponovno zahvalim sodelavcem in izpostavim odlično delo sekretarja Dejana
Močnika, vodenje področja stroke Mihe Kebeta in celotne strokovne komisije. Zahvala za
vodenje komisij gre seveda tudi Tihomirju Borenoviču in Robertu Gašpariču ter Juriju Hostniku
za ažurnost pri spletni strani. Seveda se za nesebično delo zahvaljujem tudi ostalim članom
odborov, komisij in svetov.

Zdaj pa naj se vrnem k predstavitvenemu programu:









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

Razlogi za delno realizirane in nerealizirane naloge so bile predvsem povezane s tekmovanji,
ki pa so bila zelo okrnjena in s tega stališča ni bilo možno storiti bistveno več.
Poleg naštetih nalog je plan za leto 2020 sledeči:


















Sodelovanje na licenčnem seminarju trenerjev A, PRO in UEFA PRO v Portorožu –
realizirano virtualno v mesecu juniju
Redna seja UO DNTOZLJ – realizirane 3
Redna seja ZNTS – realizirane 7
Priprava na licenčni seminar za trenerje C in B - realizirano virtualno v mesecu juniju
Priprava vseh poročil za Skupščino DNTOZLJ – realizirano avgust 2021
Sodelovanje na Volilni skupščini ZNTS - realizirano
Dogovor o tesnem sodelovanju med DNTOZLJ in Strokovno komisijo MNZLJ nerealizirano
Sodelovanje na Skupščini MNZ Ljubljana - realizirano
Določitev kriterijev za udeležbo na strokovnih seminarjih v tujini v drugi polovici leta
2020 - nerealizirano
Organizacija prijateljskega srečanja UO DNT-jev v okviru ZNTS - nerealizirano
Priprava polletnega poročila o delovanju DNTOZLJ - realizirano Ogled priprav vrhunskega evropskega moštva v bližini - nerealizirano
Določitev kriterijev za izbiro trenerja leta v DNTOZLJ - nerealizirano
Priprava predlogov za priznanja trenerjem - realizirano
Določitev kriterijev za udeležbo na strokovnih seminarjih v tujini v prvi polovici leta
2021 - nerealizirano
Izvedba novoletnega srečanja trenerjev DNTOZLJ - nerealizirano
Izdelava plana dela za leto 2022
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Predsednik: Dušan Razboršek l.r.

Ljubljana, 27.08.2021
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