
POROČILO DISCIPLINSKE KOMISIJE ZA DEL SEZONE 2006/2007 
 
 
 

Na skupščini DOS Ljubljana dne 27.3.2007 je bil z mesta predsednika disciplinske komisije 
DOS Ljubljana na lastno željo razrešen Matej Ivanc. Na lastno željo je bil razrešen tudi član 
disciplinske komisije Drago Bičanič. Na tem sestanku sem bil za predsednika disciplinske komisije 
DOS Ljubljana izvoljen Janez Šuštaršič. Na istem sestanku je bil za člana DOS Ljubljana izvoljen 
tudi Marko Blaznik. Disciplinska komisija DOS Ljubljana sedaj deluje v sestavi Janez Šuštaršič 
(predsednik), Marko Blaznik in Boštjan Poglajen. 
 

Disciplinska komisija je od izvolitve v marcu 2007 do konca sezone 2006/2007 prejela v 
obravnavo 2. primera. 

ZOSS je 12.04.2007 podala prijavo zoper sodnika Mihelčič Roka. Poleg prijave je bila 
dodana uradna dokumentacija o turnirju mini odbojke za dečke, ki je potekal dne 24.03.2007 v 
Horjulu hkrati na dveh igriščih. Zaradi večih nepravilnosti, sem kot predsednik disciplinske 
komisije pozval vse udeležene sodnike, naj mi opišejo potek turnirja. 

Dne 17.04.2007 mi je ZOSS, kot predsedniku disciplinske komisije DOS Ljubljana, poslala 
kopijo zapisnika, ki se nanaša na tekmo male odbojke med ekipama Salonit I : Calcit Kamnik II, 
odigrano dne 14.04.2007 v Logatcu.. Poslan je bil tudi udeleženima sodnikoma s prošnjo, naj 
opišeta in pojasnita njune podpise na zapisniku. 
 

Disciplinska komisija DOS Ljubljana se je sestala 26.4.2007 v prostorih podjetja EXPRO 
d.o.o., Bratovševa ploščad 7, Ljubljana. Iz pridobljene dokumentacije se je komisija odločila, da 
razširi prijavo na vse vpletene in je zato izrekla naslednje ukrepe: 

- OPOMIN sodniku Mihelčič Roku zaradi neodgovornega obnašanja na turnirju mini 
odbojke, dne 24.03.2007 v Horjulu; 

- OPOMIN sodniku Susman Anžetu zaradi neodgovornega obnašanja na turnirju 
mini odbojke, dne 24.03.2007 v Horjulu; 

- OPOMIN sodnici Otrin Darji zaradi neodgovornega obnašanja na turnirju mini 
odbojke, dne 24.03.2007 v Horjulu; 

- OPOMIN sodnici Scheicher Neži zaradi neudeležbe na turnirju mini odbojke, dne 
24.03.2007 v Horjulu; 

- OPOMIN sodniku Jereb Alenu zaradi neodgovornega obnašanja na turnirju male 
odbojke, dne 14.04.2007 v Logatcu. 

 
Kazni so bile sodnikom poslane s priporočeno pošto. Sodnica Otrin Darja pošte ni prevzela in se je 
vrnila pošiljatelju. 
 
Disciplinska komisija DOS Ljubljana si v nadaljevanju svojega delovanja želi še manj dela. 
 
 
 
Kamnik pod Krimom, 29.1.2008    Predsednik disciplinske komisije 
        Janez Šuštaršič l.r. 


