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POROČILO O DELU DNTOZL LJUBLJANA 

ZA LETO 2022 

 
Tudi v letu 2022, smo bili v začetku leta nekoliko onemogočeni normalnega delovanja zaradi 
prepovedi združevanja zaradi Covid-19. Tako smo morali letni redni licenčni seminar prestaviti 
na čas, ko so se zadeve umirile in tudi prepovedi sprostile, prav tako pa tudi 22. redno 
skupščino DNTOZ Ljubljana.  
Vse komisije društva so delovale, kljub nekaterim prepovedim v začetku leta, saj so morale 
postaviti smernice in naloge za čas, ko so se zadeve sprostile. Na veliko srečo in olajšanje so 
se v mesecu aprilu vse prepovedi sprostile in življenje se je po dolgem času vrnilo v ustaljene 
in normalne tirnice, kot smo ga poznali pred pandemijo.  
DNTOZ Ljubljana je uspešno zastopal društvo na sestankih in aktivnostih ZNTS, se sej redno 
udeleževal in tudi sooblikoval program in naloge za delovanje ZNTS.  
 
Komunikacija in sodelovanje je potekalo tudi na nivoju NZS in tudi z vodstvom MNZ Ljubljana, 
kjer se je obravnavalo nekaj tem in postavilo temelje za delovanje v prihodnje, predvsem z 
namenom izboljšanja nekaterih zadev v nogometu.   
 
Društvo je uspešno izpeljalo licenčni seminar UEFA B in C v mesecu maju ponovno v živo, kar 
je bilo vsekakor olajšanje in velika vzpodbuda, saj smo se po dolgem času ponovno videli v 
živo.  
V mesecu septembru je društvo pomagalo izpeljati izpopolnjevalni seminar v organizaciji 
ZNTS, ki je bil v treh sklopih, seminarja se je udeležilo preko 700 trenerjev.  
 
Društvo je v letu 2022 uspelo ustvariti presežek prihodkov nad odhodki v višini 15.787,41 eur 
in tako še dodatno prihranilo sredstva za namensko poraba predvsem za trenerje letu 2023. 
Prihranek denarja je vse kakor pomemben, saj si želimo v prihodnje sofinancirati 
izobraževanja za trenerja tako doma, kot v tujini.  
 
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, predvsem državne 
diplome.  Vse zadeve kljub vsem naporom 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 
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uspešno nadgradimo v obdobju, ki je pred nami.  
 
 
 
Predsednik: Dušan Razboršek l.r.     Ljubljana, 07.02.2023 
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