POROČILO NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2018
Nadzorni odbor je bil v letu 2018 sestavljen iz naslednjih članov: Klara Srša, predsednica,
Dušan Saurin, član, in Mojca Hočevar, članica.
Nadzorni odbor letos ni imel posebno velikega dela, zato se tudi ni redno sestajal, bodisi
korespodenčno, bodisi na sejah. Tako kot leto prej je nadzorni odbor dobil v pregled vsa
poročila odborov in s pregledom le-teh smo ugotovili naslednje.

UPRAVNI ODBOR:
Upravni odbor je letos posredoval poročilo v obliki zapisnikov sej upravnega odbora, iz katerih
je razvidno njihovo delo. V nadzornem odboru smo mnenja, da upravni odbor deluje dobro.
Realizira vse naloge, katere si postavi.
V letu 2018 je upravni odbor, s pomočjo celotnega društva uspešno izpeljal turnir DOS-ov, ki
je bil zelo uspešen in lepo sprejet tudi s strani ostalih DOS-ov.
Menimo, da upravni odbor deluje dobro in si tega delovanja želimo še naprej.

STROKOVNI ODBOR:
Delo strokovnega odbora je potrebno 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.
Tudi letos se je delegator moral ukvarjati z veliko zasedenostjo sodnikov (predvsem C liste), a
se nam zdi, da je celotno sezono izpeljal zelo korektno in brez večjih težav.
Nadzorni odbor se pridružuje mnenju strokovne komisije, glede šolskih tekmovanj, zato si zelo
želimo, da bi se predlagane spremembe, vsaj deloma tudi realizirajo.
Glede opomb na katere opozarja strokovni odbor, si v nadzornem odboru želimo, da jih bo
strokovni odbor v sodelovanju z krovnimi organizacijami uspel urediti. Pot bo težka, a menimo
da lahko pride strokovni odbor do cilja.

DISCIPLINSKA KOMISIJA:
Disciplinska komisija v leto 2018 ni obravnavala nobenega primera, kar je dobro, saj to pomeni,
da naši člani svoje delo opravljajo vestno in primerno.
Veseli, nas da je bil do končno sprejet in urejen tudi novi pravilnik disciplinske komisije.
Tako kot lani se nadzorni odbor 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.

FINANCE BLAGAJNIKA:
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.

POROČILO PREDSEDNICE:
V nadzornem odboru smo mnenja, da predsednica DOS Ljubljana, kljub veliko obveznostim,
težavam in zapletom, deluje dobro, predvsem pa z željo da vsem sodnikom DOS Ljubljana
omogoči kar se da veliko strokovnosti, zabave in seveda pošteno plačilo. Nadejamo se, da bo
še naprej ostala predsednica in, da bo s svojim delom še naprej predstavljala naše društvo.

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.

Klara Srša,
predsednica nadzornega odbora

