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POROČILO NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2017 

 

14.3.2017 je bil na redni skupščini DOS Ljubljana izvoljen nadzorni odbor v sledeči sestavi: 

Klara Srša (predsednica nadzornega odbora), Dušan Saurin (član nadzornega odbora) in 

Mojca Hočevar (članica nadzornega odbora). Takrat smo prevzeli 4 letno funkcijo, katero vsi 

želimo kar se da dobro izpolnjevati. 

Nadzorni odbor je letos deloval, bolj ali manj korespodenčno. S članom Dušanom Saurinom 

pa sva se o določenih zadevah pogovorila tudi po tekmah. 

 

Tako kot lansko leto je nadzorni odbor dobil v pregled vsa poročila odbor, tako smo s 

pregledom le-teh ugotovili naslednje. 

 

UPRAVNI ODBOR: 

Po mnenju Nadzornega odbora Upravni odbor deluje dobro in učinkovito. Zelo lepo sodeluje 

z ostalimi odbor in komisijami. Za naprej si Nadzorni odbor želi, da bo Upravi odbor še 

naprej deloval tako in da bo DOS Ljubljana še bolj uspešen. 

 

Zelo nam je všeč ideja »Mape za začetnike«, saj smo mnenja, da bo le-ta, morda pripomogla k 

večjemu številu aktivnih sodnikov. Bo pa s tem verjetno veliko dela, predvsem pa smo v 

Nadzornem odboru mnenja, da bo potrebno to idejo temeljito in predvsem dobro izpeljati, saj 

bo le-ta »Mapa za začetnike« dobila tisti pravi pomen. 

 

Upravni odbor, se vsako leto odloči za en del opreme, letos so bila torbe zelo dobra ideja, za 

naprej pa bi lahko morda kupilo oziroma sofinanciralo sodniške kartone, merilec žog 

(manometer), torbice (v kateri bi lahko imeli kartone, piščalke, grbe, kovanec za žreb – 

skratka vse potrebno za izvedbo tekme), veliko sodnikov le-teh pripomočkov nima. 

 

Nadzorni odbor podpira organizacijo srečanja sodnikov ZOSS, in prav tako kot Upravni 

odbor vabi vse sodnike DOS Ljubljana k sodelovanju pomoč, ter predvsem druženju in 

spoznavanju drugih sodnikov. V upanju, da se tudi kdo od njih opogumi in odsodi kakšno 
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tekmo in se kaj novega nauči. Želimo si tako Nadzorni odbor kot tudi Upravni odbor čim 

večjo udeležbo na tem dogodku.  

 

STROKOVNI ODBOR: 

Delo strokovnega odbora je potrebno zelo pohvaliti, saj kljub vsem težavam, s katerimi se 

spopada, deluje zelo dobro in se na vse moči trudi sodnikom DOS Ljubljana nuditi kar se da 

najboljšo strokovno podlago za sojenje. Seveda pa se spopada z določenimi težavami, katere 

DOS Ljubljana spremljajo že dlje časa. 

 

Nadzorni odbor je mnenja, da Strokovni odbor z organizacijo licenčnih seminarjev, 

seminarjev za elektronski zapisnik, vseh izobraževanj, teoretični del, praktičnih del in izpiti, 

sodnikom DOS Ljubljana ponuja zelo veliko možnosti za pridobitev potrebnih znanj za 

uspešno sojenje. Si pa seveda želimo, da bi bil obisk teh izobraževanj, seminarjev (tu mislimo 

predvsem neobveznih) še večji. Zelo nam je všeč tudi, da smo eden redkih DOS-ov, ki 

izvajamo brezplačna spremljanja naših sodnikov na različnih tekmah. Zato si želimo, da to 

počnemo še naprej, saj bomo, tako kot je zapisal predsednik Strokovnega odbora: »tako dobili 

realno sliko kvalitete sojenja naših sodnikov na nižjih listah, hkrati pa jim s tudi pomagali pri 

napredovanju«. K napisnemu pa bi dodali samo še to, da bomo s brezplačnim spremljanjem, 

predvsem mladim/novim sodnikom morda vlili s tem tudi nekaj samozavesti in želje, da se od 

sojenja ne poslovijo takoj, ko bodo naleteli na težko tekmo, kjer bodo imeli veliko pritisk 

igralcev, trenerjev in tudi gledalcev v dvorani. 

 

Tudi nadzorni odbor se zaveda, da število aktivnih sodnikov skozi leta pada, ter da je 

delegiranje sodnikov na veliko število tekem zelo težko za delegatorja. Zato zelo podpiramo 

odločitev Strokovnega odbora, da se v bodoče z izobraževanji posvetijo novim sodnikov, na 

način da pridobimo čim več resnih sodnikov, kateri se nam bodo pridružili za dlje časa in ne 

samo za sezono ali dve. 

 

Javljanje zasedeno in iskanje zamenjav predvsem sodnikov, ki vse skupaj jemljejo z levo 

roko, bo problem še nekaj časa. Nadzorni odbor namreč vse to povezuje predvsem z 

neresnostjo naših sodnikov (tu bi izpostavili predvsem mlade sodnike – dijake, študente). Zato 

le-te pozivamo, da pri sebi razčistijo, kaj pričakujejo od delovanja v DOS Ljubljana in koliko 

tekem so pripravljeni soditi. Od tem pa bi pohvalili zelo potrpežljivega delegatorja Francija 
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Kramarja, saj se na vse moči trudi in kombinira z razpoložljivimi sodniki podelegirati vse 

turnirje in vsa ligaška tekmovanja. Vseh tekem namreč ni malo in v Nadzoren odboru vem, da 

delegator povečini nima dovolj sodnikov za delegiranje na tekmovanja. 

 

V Nadzornem odboru se strinjamo z predstavljenimi rešitvami Strokovnega odbora, hkrati pa 

jim želimo veliko uspeha pri realizacij vseh. Pot bo realizacije ciljev bo težka, a verjamemo, 

da Strokovnemu odboru to lahko uspe. 

 

Strokovnemu odboru želimo uspešno delovanje še naprej. 

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA: 

Skozi pregled poročila Disciplinske komisije, smo ugotovili, da je le-ta v obravnavi samo en 

disciplinski postopek zoper enega sodnika. V Nadzornem odboru, smo mnenja, da je v tem 

postopku svoje delo opravila zelo korektno in primerno. 

 

Zelo bi jih tudi pohvalili z izdelavo novega disciplinskega pravilnika, saj bo s tem 

pravilnikom omogočena pravična obravnava vseh, ki bodo obravnavani v disciplinskem 

postopku (seveda pa si vsi želimo, da bi bilo število teh obravnav ničelno). 

 

Nadzorni odbor se strinja s pozivom Disciplinske komisije, k vestnemu upoštevanju pravil in 

kodeksa obnašanja na tekmah, s pravočasnim obveščanjem in medsebojnim razreševanjem 

morebitnih spornih situacij. Le na tak način bomo omogočili, da do prijav na disciplinsko 

komisijo ne bo prihajalo, s tem pa ne bo slabe volje in kazni. 

 

Nadzorni odbor je zadovoljen z delovanjem disciplinske komisije in ji želi tako uspešno 

delovanje še naprej. 

 

FINANCE BLAGANJIKA: 

Nadzorni odbor glede financ nima pripomb. Kot prejšnje leto, bi pohvalili delo blagajnika, saj 

svoje delo opravlja zelo natančno, predvsem pa se zelo trudi vsakomesečno nakazovati 

sodnikom plačilo. Obenem pa Nadzorni odbor, naproša vse sodnike za redno preverjanje 

nakazil in pravočasno obveščanje blagajnika o neplačanih tekmah, le tako bomo namreč lahko 

zagotovili, da bo vse plačano in da ne bo slabe volje. 
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Nadzorni odbor, tako kot lansko leto vsem članom odborov in komisij želi veliko uspehov 

predvsem pri uresničevanju zastavljenih ciljev. Ob tem pa se jim želi tudi zahvaliti za dobro 

opravljanje svojega dela, saj bomo le s trdim delom DOS Ljubljana naredili dobro in uspešno. 

Vse sodnike, kateri niso člani odborov ali komisij pa pozivamo k čim večjemu sodelovanju, 

podajanju pripomb in opažanj, da bo lahko DOS Ljubljana še boljši. Skupaj zmoremo več in 

kot pravi pregovor: »več glav več ve«. 

 

Veliko dobrih tekem, uspešnega sojenja in uživanja v odbojki, Vam želi Nadzorni odbor. 

 

 

 

 

 

V Ljubljani, 15.3.2018,        Klara Srša,. 

        predsednica nadzornega odbora 


