
 
 

 
 

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

 

POROČILO O DELU DNTOZLJ ZA LETO 2021 

POROČILO O DELU DNTOZL LJUBLJANA 

ZA LETO 2021 

 
Tako kot v letu 2020, smo bili tudi v letu 2021 zaradi pandemije Covid-19 postavljeni pred 
veliko izzivov, saj je pandemija tudi v letu 2021 za nekaj časa ustavila javno življenje in 
predvsem šport v Sloveniji. 
Vse komisije društva so delovale, kljub težavnim časom in postavljale smernice in ideje za 
naprej. 
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 sodelovali pri 
skupni ideji o menjavi vodstva na ZNTS in tudi pomagali nekaterim društvom.  
Predstavniki društva aktivno pomagali nekaterih DNT-jem ki so si želeli sprememb v vodstvu 
svojega društva in v ZNTS. Vsekakor smo bili aktivni in predvsem konstruktivni deležniki pri 
pomoči društvom.   
Komunikacija in sodelovanje je potekalo tudi na nivoju NZS. Komunikacija z vodstvom MNZ 
Ljubljana je v letu 2021 zamrla zaradi Covid-19 in volitev v MNZ Ljubljana.  
Društvo je uspešno izpeljalo licenčni seminar UEFA B in C s pomočjo ZNTS, ki je bil v letu 2021 
žal na daljavo. 
V mesecu septembru (09.09.2021) smo uspeli v živo izpeljati tudi dodatni izpopolnjevalni 
seminar, katerega je se udeležilo preko 240 trenerjev.  
 
Društvo je tudi v letu 2021 uspelo zmanjšati nekatere stroške za svoje delovanje in več denarja 
prihranilo za čas, ko se ga bo lahko namensko porabilo predvsem za trenerje.  
Prihranek denarja je vse kakor pomemben, saj si želimo v prihodnje izvesti izobraževanja za 
trenerja tako doma, kot v tujini.  
 
Društvo je v letu 2021 vsem trenerjem, ki so se udeležili licenčnih seminarjev plačalo kotizacijo 
za licenčni seminar. Prav tako je vsem trenerjem, ki so imeli veljavne licence v sezoni 
2020/2021 za sezono 2021/2022 licenco podaljšalo brezplačno, vsem ki niso imeli veljavnih 
licenc v sezoni 2020/2021 pa licence izdalo s 50% popustom.  
 
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.  
 
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 
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spremembe podatkov. 
 
Prepričani smo, da je marsikaj ostalo še za postoriti in izboljšati, kar pa verjamemo lahko 
uspešno nadgradimo v naslednjem obdobju, ko verjamemo, da se družba in šport ne bosta 
več zapirala in bomo lahko normalno živeli tudi z in ob Covid-19.  
 
 
 
 
Predsednik: Dušan Razboršek l.r.     Ljubljana, 10.04.2021 
 

 

mailto:info@dntoz-ljubljana.si

