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REDNA LETNA SKUPŠČINA DNT Celje 2016 

ZAPISNIK 

skupščine Društva nogometnih trenerjev Celje, ki je bila 20.3.2017 ob 19.00 v mali dvorani 

hotela Celeia v Celju. 

Skupščina je bila sklicana na podlagi 22. člena statuta Društva nogometnih trenerjev 

(skupščino skliče UO DNT). 

Prisotni: na skupščini je bilo prisotnih 33 trenerjev od 168 s plačano članarino. Skupščina ni 

bila sklepčna, zato se je po 24. členu statuta Društva nogometnih trenerjev, počakalo 15 min, 

kasneje pa je število trenerjev  ustrezalo (30 trenerjev) za izvedbo skupščine. 

Dnevni red 

1. Otvoritev skupščine 

2. Izvolitev delovnih organov 

3. Potrditev dnevnega reda 

4. Pregled in potrditev zapisnika lanske skupščine 

5. poročilo o delu DNT Celje v letu 2016 

6. Poročilo o delu nadzornega odbora 

7. Poročilo o delu disciplinskega sodnika 

8. Razprava o poročilih in potrditev 

9. Program dela in finančni plan za leto 2017 

10. Razprava in potrditev programa in finančnega plana za leto 2017 
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11. Podelitev priznanj 

12. Pobude in predlogi 

 

1. Otvoritev skupščine 

Kot predsedujoči je trenerje pozdravil in nagovoril predsednik Društva nogometnih trenerjev 

g. Janko Benčina. 

2. Izvolitev delovnih organov 

Na podlagi statuta Društva nogometnih trenerjev Celje, je predsedujoči predlagal izvolitev 

delovnega predsedstva: 

- g. Janko Benčina – predsednik 

- g. Bojan Prašnikar – član 

- g. Simon Rožman – član 

Prisotni na skupščini so soglasno potrdili predlog delovnega predsedstva. 

Delovno predsedstvo je zasedlo svoja mesta in začelo z delom. Podali so predloge za:  

- g.Oskar Drobne – zapisnikar 

- g. Matjaž Štancer – overovatelj zapisnika 

- g. Damjijan Romih – overovatelj zapisnika 

- g. Uroš Gorenak – član verifikacijske skupine 

- g. Aleš Kačičnik – član verifikacijske skupine 

Prisotni so predlog soglasno sprejeli. 

Verifikacijska skupina je preverila prisotnost in ugotovila, da po 24. členu statuta Društva 

nogometnih trenerjev skupščina ni sklepčna, saj je prisotnih 33 članov od 168 članov s 

plačano članarino.Da je skupščina sklepčna, mora biti zbranih polovica članov. Počaka se 15 

min. in če je po pretečenem času zbranih vsaj 30 članov, je skupščina sklepčna. Prisotnih 

članov je bilo dovolj, tako se je skupščina nadaljevala po 15 min. 

Prisotni na skupščini so soglasno potrdili predlog delovnega predsedstva. 

3. Potrditev dnevnega reda 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

4. Pregled in potrditev zapisnika lanske skupščine 



Predsednik društva g. Janko Benčina je prebral zapisnik skupščine iz leta 2016 in obrazložil, 

da program dela ni bil v celoti izpolnjen, so pa se naredile druge stvari, ki so bile opravljene v 

dobro trenerjem. 

 Zapisnik je bil soglasno sprejet. 

5 .Poročilo o delu DNT Celje v letu 2015 

Poročilo o delu DNT Celje 2015 je v prilogi. 

Poročilo o delu DNT Celje v letu 2015 je bilo soglasno sprejeto. 

6. Poročilo o delu Nadzornega Odbora 

Poročilo o delu Nadzornega Odbora je v prilogi. 

Poročilo o delu Nadzornega Odbora je bilo soglasno sprejeto. 

7. Poročilo o delu disciplinskega sodnika 

Poročilo o delu disciplinskega sodnika je v prilogi. 

Poročilo o delu disciplinskega sodnika je bilo soglasno sprejeto. 

8. Razprava o poročilih in potrditev 

Razprave ni bilo. 

Poročila so bila soglasno sprejeta. 

9. Program dela in finančni plan za leto 2016 

Program dela 

- Obvezno izobraževanje trenerjev (licenčni seminarji) 

- Posodobitev in ažuriranje spletne strani (g. Bernjak in g. Rožman) 

- Strokovno srečanje 1X letno (predbožično druženje) 

- Dodatno izobraževanje za perspektivne trenerje 

- Redni sestanki UO in sklic redne letne skupščine društva 

- Sodelovanje z drugimi DNT-ji in MNZ Celje 

- Ureditev prostorov DNT Celje 

- Izboljšanje statusa trenerjev 

 

Finančni načrt za leto 2016 



- Obvezna izobraževanja in predavatelji                                                        5000 € 

- Sekretar, pisarniški material, računovodstvo, pošta, banka, telekom   5000 €                                                                                               

- Didaktični pripomočki                                                                                     2500 € 

- Dodatna izobraževanja                                                                                   1500 € 

- Reprezentanca                                                                                                 1000 € 

                                                                                        SKUPAJ:    14200 € 

10. Razprava in potrditev programa in finančnega  plana za leto 2017 

Program dela in finančni plan za leto 2016 sta bila soglasno sprejeta. 

11. Podelitev priznanj 

Na podlagi predlogov Komisije za priznanja in nagrade, je g. Janko Benčina podelil nagrade 

naslednjim trenerjem: 

Diploma ZNTS  -  g. Franci Privšek 

Pohvala ZNTS  -  g. Rudi Hudarin, g. Dražen Vegel in g. Anton Mihalič 

Zlata medalja ZNTS  -  g. Rok Zorko, g. Predrag Vasid in g. Oskar Drobne 

12. Pobude in predlogi 

Pobud in predlogov ni bilo. 

 

Celje 22.3.2016                                                                                                   Zapisnikar 

                                                                                                                            Oskar Drobne 

 

 


