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POROČILO UPRAVNEGA ODBORA  
za leto 2010 

 
Po nekoliko manj aktivnem letu 2009 je upravni odbor v letu 2010 nadaljeval z aktivnejšim 
delovanjem.  
 
Že v začetku leta 2010 smo pristopili k realizaciji sklepa o nakupu trenirk za vse člane našega 
društva. Po začetnem aktivnem iskanju ustreznega dobavitelja za trenirke, ki je potekalo kar nekaj 
časa, smo jeseni sprejeli sklep, da za vse člane kupimo bunde blagovne znamke Mikasa. le-te so 
bile v začetku leta 2011 tudi nabavljene in razdeljene sodnikom. Na ta načim smo skladno z 
generalno odločitvijo našega društva, da skušamo sredstva, ki jih zberemo zbrana s pomočjo 
odtegljajev od sodniških nadomestil, vračati nazaj sodnikom, le-to tudi uresničili. Glavni razlog za 
spremembo odločitve in nenabavo trenirk je bil v neustrezni kombinaciji materialov, krojev, 
velikostnih številk in cene zbranih ponudb dobaviteljev trenirk.  
 
Ker je vodstvo naše krovne organizacije ZOSS napovedalo, da bomo sodniki v novi tekmovalni 
sezoni 2011/2012 začeli soditi v novi sodniški opremi, je Upravni odbor DOS Ljubljana sprejel tudi 
sklep, da bo sofinanciral nabavo osnovne sodniške opreme (hlače in majica) za vsakega ativnega 
sodnika in sicer v višini 30,00 eur. Glede na trenutne aktivnosti na področju izbire in sklepanja 
pogodbe z novim dobaviteljem sodniške opeme upamo, da bo do realizacije nabave nove opreme 
dejansko tudi prišlo. 
 
Sicer smo v letu 2010 na sejah upravnega odbora obravnavali tekočo problematiko društva. Med 
drugim smo sprejeli sklep, da se v novi sezoni 2011/2012 klubom in društvom ne tolerira oz. ne 
dovoljuje izjem pri izplačevanju potnih stroškov, kar pomeni, da tudi bo moralo tudi društvo FITT 
Črnuče v novi sezoni potne stroške izplačevati sklado s sklepi oz. določili ZOSS. O tem smo že 
pisno obvestili društvo, na tem mestu pa pozivamo vse naše člane, da o morebitnih zapletih na tem 
področju v novi sezoni sproti obveščajo tajnico društva.  
 
Lani smo prenovili spletno stran društva, ki smo jo tudi predstavili na lanskoletni skupčini. Na njej 
sicer objavljamo vse nastale dokumente (zapisniki sej, skleppi, ..) in novice, želimo pa si, da bi bili 
na njen aktivnejši tudi člani. V neformalnih pogovorih omenjate zanimive primere, ki se vam v 
zvezi s sojenjem dogajajo na igrišču. Objavite svoja vprašanja, pomisleke na spletno stran in 
ustrezni organi društva vam bodo posredovali razlage in tolmačenja pravil odbojkarske igre. Na ta 
način se bomo lahko tudi ostali člani društva na praktičnih primerih naučili nekaj novega. Seveda pa 
se lahko oglasite tudi z vašimi pobudami, predlogi, idejami in seveda tudi kritičnimi pogledi na 
vodenje društva. 
 
V letu 2010 je bil upravni odbor aktivnejši tudi pri spremljanju dela vodstva naše grovne 
organizacije ZOSS. Na sejah upravnega odbora smo obravnavali sklepe predsedtva ZOSS ter nanje, 
kolikor je bilo to potrebno, ustrezno reagirali. Nekaj je bilo pohval na delo predsedstva, njenih 
članov ali drugih članov ZOSS, večinoma pa je šlo za kritičen pogled na delo in vodenje naše 
krovne organizacije. Med drugim smo izrazili nestrinjanje s sklepom glede sistema izplačevanja 
sodniških nadomestil, po katerem se posamezen obrok najprej nakaže DOS-u, katerega ime je prvo 
po abecednem vrstnem redu, ko se zbere dovolj denarja se denar nakaže naslednjemu DOS-u, ki je  
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na vrsti po abecednem redu itd.. V naslednjem obroku pa se vrstni red spremeni in se denar najprej 
nakaže DOS-u, ki je glede na abecedni vrstni red zadnje na seznamu. Prav tako smo ostro 
protestirali proti po našem mnenju neustreznem odobravanju oz. pokrivanju finančnih stroškov 
organizacije, ki se mnogokrat odobrijo šele po njihovem nastanku in ne pred nastankom. 
 
 
 
   
       Jana Prešeren 
  Predsednica DOS Ljubljana 
 
 
 
 
Moste, 27.3.2011 


