
POROČILO NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2016 

 

Nadzorni odbor slabo leto deluje v naslednji sestavi: Klara Srša (predsednica), Mojca Hočevar 

(član) in Dušan Saurin (član). V tem letu smo se sestali enkrat, enkrat pa smo zadeve razreševali 

korespodenčno.  

Na prvi seji smo na pobudo predsednice DOS Ljubljana razreševali težavo, ki je bila povezana 

s 4 člani v Nadzornem Odboru. Predlagali smo tudi ureditev statuta, objavo pdf oblike 

zapisnikov ter poročil na spletni strani DOS Ljubljana, imeli pa smo tudi nekaj predlogov za 

Strokovni Odbor in tudi Upravni Odbor. Korespodenčno pa smo pregledovali zapisnike in 

poročila odborov in komisije, za pripravo poročila Nadzornega Odbora. 

 

Nadzorni odbor je s pregledom zapisnikov in poročil odborov ugotovil naslednje zadeve: 

UPRAVNI ODBOR: 

Upravni odbor, po našem mnenju deluje dobro in učinkovito. Zelo lepo sodeluje z drugimi 

odbori in komisijami v našem društvu. Nadzorni Odbor je mnenja, da si Upravni Odbor v 

sestavi, kot je sedaj zasluži še en mandat, saj smo mnenja, da bo takšen upravni odbor veliko 

doprinesel k boljšemu delovanju DOS Ljubljana.  

Vendar pa ima nadzorni odbor vseeno 3 pripombe oziroma opazke, in sicer:  

- Kako daleč smo z aplikacijo o obveščanju o novi delegaciji in potrjevanju le-te? 

- Kako daleč smo pri nadgradnji sistema ZOSS v Web-responsive? 

- Vsi tisti, ki so potrdili oziroma so glasovali za sprejetje novega statuta, so se udeležili 

tudi izredne skupščine. Zato Nadzorni odbor zanima ali bodo za to dobili točke 

aktivnosti ali ne? 

STROKOVNI ODBOR: 

Nadzorni Odbor, bi rad pohvalil delo Strokovnega odbora. V tem letu je bilo v organizaciji 

Strokovnega Odbora kar veliko sprememb, tako v delovanju kot tudi v sami organizaciji dela. 

Strokovni Odbor bi pohvalili tudi zaradi novega in bolj primernega Pravilnika Strokovne 

komisije. 

Zelo smo zadovoljni tudi z povečanim in dobro realiziranim brezplačnim spremljanjem mladih 

sodnikov, saj jim to omogoča lažji začetek in jim tako tudi omogoča z manjšim strahom 

pristopiti k težjim bolj zahtevnim tekmam. Strokovni Odbor se kot vsako leto do sedaj 

(nažalost) sooča tudi s problemom prevelike zasedenosti sodnikov C liste (le-ta znaša vsak 

vikend kar 40-50%), zato Nadzorni Odbor poziva vse sodnike, da naj premislijo sami pri sebi, 

zakaj sodijo in če imajo sploh željo do sojenja, če imajo kakšne predsodke, strah ali kakšno 

težavo, zaradi katere so toliko časa zasedeni, pa jih naprošam, da se pogovorijo s kakšnim 



sodnikov višje liste ali pa članom kakšnega odbora, drugim sodnikom, da bi se ta težava lahko 

rešila. Prav tako se delegator sooča s težavo iskanje zamenjave za sodnika, ki pač ni javil 

zasedenosti pravi čas, dobil delegacijo in se potem spomnil, da pa tisti dan pa res ne more. 

Tukaj tudi Nadzorni Odbor poziva sodnike, da si zasedenost javljaljo pravočasno ter da v 

primeru, ko jim pride nekaj nepreložljivega vmes, da sami pokličejo druge sodnike in si sami 

uredijo zamenjavo. Nadzorni odbor bi rad Strokovnem odboru predlagal samo eno stvar in 

sicer, da se delegira na elektronski zapisnik tudi tiste, ki so se letos prvič udeležili seminarja, 

predvsem v času nekaj tednov po tem izobraževanju, saj bi tako imeli več sodnikov, ki pišejo 

elektronski zapsnik, stvari povedanih na seminarju pa nebi takoj pozabili. 

Zaradi dela in rezultatov, ki jih kaže Strokovni Odbor v sedajšnji sestavi, je Nadzorni Odbor 

mnenja, da si ta Strokovni Odbor zasluži še en mandat, kjer bo lahko še naprej uresničeval svoje 

zastavljene cilje.  

DISCIPLINSKA KOMISIJA: 

Disciplinska komisija v letu 2016 ni obravnavala nobenega primera. Vendar pa smo v 

Nadzornem odboru vseeno malo zaskrbljeni zaradi pripomb o zamujanju (zaradi katerih se 

pritožujejo tudi klubi, kot sodniki). Zato smo mnenja, da bi morala disciplinska komsija v 

takšnih primerih tudi malo reagirati in te zadeve pregledati, se o njih pogovoriti ter sprejeti 

kakšen ukrep. Nadzorni odbor poziva disciplinsko komisijo, da se sestane pogovori o tej 

problematiki (predvsem o večkratnem zamujanju na tekme istih sodnikov) ter, da sprejeme 

sklep kako bodo to problematiko reševali. Prav tako Nadzorni Odbor poziva Disciplinsko 

komisijo, da pripravi nov Pravilnik disciplinske komisije, saj je le-ta napisan zelo površno, ne 

pregledno ter predvsem zelo nejasno. Zato smo tudi mnenja, da je v Disciplinski komisiji 

potrebna sprememba članov in predsednika. 

FINANCE IN DELO BLAGAJNIKA: 

Glede financ Nadzorni Odbor nima pripomb. Pohvalili pa bi delo blagajnika, predvsem zaradi 

dela, ki ga opravlja zelo natačno, hitro in kar se da vsakomesečno.  

 

Nadzorni Odbor se vsem članom odborov in komisij za opravljanje svojega dela zahvaljuje in 

jim želi še veliko uspehov pri uresničevanju svojih zastavljenih ciljev, za boljši DOS Ljubljana. 

Sodnikom, ki pa niso člani odborov ali komisije pa pozivamo k podajanju pripomb in opazk, 

da bomo skupaj lahko bili še boljši. 

 

 

 

Ljubljana, 14.3.2016 

         Klara Srša, predsednica NO  


