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POROČILO O DELU UO DNTOZLJ ZA LETO 2021 

POROČILO O DELU UPRAVNEGA 

ODBORA DNTOZLJ ZA LETO 2021 

UO DNTOZLJ je v letu 2021 opravljal svoje delo po statutu društva in izpeljal 4. seje UO 
DNTOZLJ. 
UO DNTOZLJ je redno komuniciral tudi preko elektronske pošte in preko telefonskih 
pogovorov.  
UO DNTOZLJ je o svojih sejah svoje članstvo obveščal javno na internetni strani društva in tudi 
na Facebook profilu, tako da so bili vsi člani društva obveščeni o sejah. 
Tudi zapisniki posameznih sej UO DNTOZLJ so bili objavljeni na omenjenih socialnih omrežjih, 
tako da so imeli člani društva v pogled v delovanje UO DNTOZLJ. 
 
UO DNTOZLJ je vse sklepe, ki so bili zapisani in sprejeti na sejah realiziral in tekoče urejal vse 
zadeve, ostalo pa je nekaj idej nerealiziranih zaradi pandemije Covid-19 in jih bo UO DNTOZLJ 
izvedel v prihodnje.  
Veliko je bilo tudi ostale komunikacije in usklajevanja med člani UO DNTOZLJ o različnih temah 
in idejah.  
 
Tudi v letu 2021 smo imeli kar nekaj težav pri samem delovanju zaradi pandemije, vendar pa 
smo zadeve tekoče urejali in pesimistično zrli v prihodnost.  
 
Vsi člani UO DNTOZLJ so aktivno sodelovali pri delovanju, kar se je pokazalo na sejah UO 
DNTOZLJ, na licenčnem seminarju , ki se je v letu 2021 izvedel na daljavo in tudi na dodatnem 
izpopolnjevalnem seminarju, ki smo ga uspeli izvesti v živo. Delo se je redno porazdelilo med 
člane UO DNTOZLJ, ki zgledno opravljajo svoje delo za katerega so zadolženi in o opravljenih 
aktivnostih poročajo na samih sejah UO. 
 
Na vse seje UO je bil vabljen tudi predstavnik NO DNTOZLJ, ki se je sej redno udeleževal in tudi 
podajal mnenja o posameznih zadevah in tudi opozarjal na morebitne zadeve, ki jih je bilo 
potrebno razrešiti.  
 
Aktivno smo sodelovali tudi pri rešitvah nekaterih zadev glede tekmovanj zaradi pandemije 
COVID-19 in ukrepov, ki jih je sprejela vlada republike Slovenije, tako na NZS, kot tudi na nivoju 
MNZ Ljubljana, prav tako pa se je UO DNTOZLJ aktivno vključil v zamenjavo vodstva ZNTS in 
pomagal nekaterim društvom.  
Verjamemo, da nas čakajo boljši časi, tako glede COVID-19, kot tudi raznih aktivnosti in 
projektov na nivoju DNTOZLJ in ZNTS.  
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Predsednik: Dušan Razboršek l.r.      Ljubljana, 10.04.2022 
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