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ZADEVA: POROČILO PREDSEDNICE DOS LJUBLJANA ZA LETO 

2018 

 

Leto 2018 je minilo brez večjih pretresov. Bilo je zelo dinamično, predvsem izven odbojkarskih 
igrišč. 

 
Tako je bil naš DOS organizator tradicionalnega srečanja vseh odbojkarskih sodnikov. V samo 
organizacijo in nato tudi izpeljavo je bilo vpetih veliko naših članov. Poskrbljeno je bilo za 

organizacijo, izvedbo, nagrade in nato še vse za druženje. Vsem, ki ste kakorkoli prispevali k 
uspešni izvedbi tega srečanja, se še enkrat zahvaljujem. Tukaj se je pokazal dober ekipni duh 
in ob takem vzdušju lahko dosežemo še mnogo večje stvari. 

 
S strani ZOSS smo bili določeni tudi za organizacijo izredne skupščine ZOSS, ki smo jo izpeljali 
v juniju pred druženjem na srečanju sodnikov ZOSS. 

 
Upravni odbor se je srečal na dveh sejah v letu 2018. Na 11. seji smo potrdili nov disciplinski 
pravilnik, ki ga je potem Skupščina v marcu 2018 tudi potrdila. Od pomembnih aktov je bil 

spremenjen tudi pravilnik o aktivnosti, ki je bil nadgrajen z vodilom, da se poskuša doseči še 
večjo aktivnost naših sodnikov v samem društvu in ustrezno nagrajevanje le- teh. 
 

Ostale teme na sejah so bile že skoraj »tradicionalne« - oprema, zasedenosti in s tem povezane 
težave z delegiranjem, predlogi za ZOSS,… Konec leta se je rešila težava z dobavljanjem 
opreme, tako da bi morali imeti vsi sodniki dobavljeno vso naročeno osnovno opremo. Pri 

opremi je potrebno dodati, da smo prejeli opozorila, da nekateri sodniki ne nosijo vse 
predpisane opreme – modre hlače in majica (naročilo preko ZOSS), bele teniske, sodniški grb 
in sponzor na hrbtu. Izgovorov za nepopolno sodniško opremo ne sme biti. Sodniki moramo 
biti na tekmi zgled drugim. Upravni odbor se je s to problematiko seznanil in apelira na vse 

sodnike, da so pri nošenju celotne sodniške opreme dosledni. V primeru, da se bodo kršitve 
ponavljale, bomo primorani ustrezno ukrepati. 
 

Upravni odbor opaža, da se v zadnjih letih ne pojavljajo večje kršitve naših sodnikov na tekmi 
oz. izven igrišč. Prav tako je opazna večja angažiranost pri odzivanju na delegacije, javljanje 
zasedenosti, pripravljenosti za pomoč pri nujnih delegacijah. Prav tako je pohvalna 

pripravljenost za sodelovanje na tekmovanjih izven okrilja OZS. Tako smo med drugim v juniju 
sodelovali pri sojenju na močnem prijateljskem mednarodnem turnirju v Ljubljani, kjer so 
nastopale nekatere svetovne velesile v moški članski odbojki. V letu bomo to lahko kronali še 

s sodelovanjem naših sodnikov na Evropskem prvenstvu za člane, ki go bo gostila Ljubljana. 
Pri pregledu dogajanja v letu 2018 ugotavljam, da naše društvo vsako leto napreduje, čutiti je 
tudi večjo pripadnost in angažiranost na vseh področjih. In na teh temeljih je potrebno 

nadaljevati tudi v prihodnjih letih. Člani vseh odborov in vsi, ki delujemo v društvu, to delamo 
z veseljem in brezplačno. Vemo, da ni vedno vse optimalno oz. kot bi si nekateri to želeli, 
vendar moramo spoštovati vsakega, ki je pripravljen prostovoljno prispevati svoj prosti čas za 

naše društvo in da smo prišli do točke, kjer smo danes. Ne pozabimo – pomembni so tudi mali 
koraki. Zato tem članom, vsem in vsakemu posebej, še enkrat iskrena hvala. 
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