
 

POROČILO NADZORNEGA ODBORA DOS LJUBLJANA ZA 

LETO 2021 

 

Nadzorni odbor, ki je v letu 2020 začel delovati v novi zasedbi, je bil dne 17.6.2021 na novo 

voljen in potrjen še na redni volilni skupščini DOS Ljubljana. Tako bo nadzorni odbor 

naslednjih 4 let deloval v sestavi: Klara Srša - predsednica, Ajda Cilenšek -  članica, ter Branka 

Čemas Stjepanovič – Članica.  

Po volilni skupščini smo bile naprošene, da med seboj izvolimo novo predsednico, katero smo 

potrdile korespondenčno, saj se zaradi epidemioloških razmer nismo uspele sestati. Tudi preko 

leta smo delovale korespondenčno, kakšno situacijo pa smo predelale tudi na tekmi. 

Nadozrni odbor je zelo zadovoljen z delovanjem sodnikov v lanski sezoni, ter delu letošnje, saj 

nam Covid situacija še kar dela težave. Zaradi situacije in težav s covidom se nadzorni odbor 

vsem sodnikom DOS Ljubljana lepo zahvaljuje za potrpežljivost in neprestano prilagajanje na 

vse ovire in prepreke.  

 

UPRAVNI ODBOR: 

Upravni odbor je dne 17.6.2021 nastopil svoj nov 4letni mandat v popolnoma novi sestavi, in 

sicer: Mihajlo Milojević je bil izvoljen za predsednika, Franci Kramar za podpredsednika, 

Dejan Perčič za blagajnika društva ter Gašper Hribar za tajnika društva. Članica pa je na vse 

veselje nadzornega odbora ostala tudi nekdanja predsednica društva Jana Prešeren. 

Nekdanji predsednici se zelo lepo zahvaljujemo za vse kar je naredila za društvo, po tihem pa 

upamo da bo društvu še vedno tako zagreto kot prej pomagala tudi kot članica. Novemu 

predsedniku pa želimo veliko uspeha in uspešnega spoprijemanja z vsemi težavami in ovirami, 

ki mu bodo prišle naproti.  

Nadzorni odbor bi pohvalil tudi realizacijo mape za začetnike, katera je zaživela v začetku 

sezone 2021/22. Želimo si, da bo uspešno pomagala tudi vsem novim sodnikom in da bo 

zaživela v popolnem namenu.  

 

STROKOVNI ODBOR: 

Nadzorni odbor bi se želel zahvaliti strokovnemu odboru v sestavi: Franci Kramar (predsednik), 

Dejan Perčič (član), Brane Maček (član), Mihajlo Milojevič (član), Maša Serec (članica – ki je 

bila sicer neaktivna od jesenskega dela 2019), za  odlično in strokovno opravljeno delo v 

njihovem mandatu. 

Pohvalili bi tudi redno spremljanje mladih sodnikov, hkrati pa si želimo, da bi se v takšni meri 

brezplačna spremljanja dogajala tudi v prihajajočih sezonah. Mladim (predvsem novim) 

sodnikom pa želimo sporočiti, da naj se le-te oblike spremljanja ne ustrašijo, saj so sodniki (ki 

pridejo na tekmo v spremljanje) tam za pomoč. Sodnikom, ki imajo brezplačno spremljanje, 



priporočamo da sodnika »spremljevalca« čim več sprašujejo, sproti (v debati po tekmi) 

razčistijo situacije, ki so se dogodile med samo tekmo. Tu bi pohvalili tudi delegatorja pri 

načinu delegiranja (kadar je to mogoče), saj smo mnenja, da se s praktično pomočjo da tudi 

veliko naučiti (med samo tekmo). 

Dne 17.6.2021 pa je strokovni odbor dobil nove člane ter novega predsednika. Tako bo 

strokovni odbor naslednjih 4let deloval v sestavi: Rok Zajec (predsednik), Vojislav Todorović 

(član) in Franci Kramar (član ter pooblaščenec za delegiranje). Novemu strokovnemu odboru 

nadzorni odbor želi uspešno delo in pridobitev kar se da veliko novih sodnikov.  

Novi strokovni odbor je svoje delo začel dobro, uspešno je organiziral dva strokovna seminarja, 

išče pa že nove ideje za pridobivanje novih sodnikov. Prav tako nadzorni odbor podpira idejo 

za napredovanje sodnikov iz C na B listo, želimo si da bo turnir uspešno izveden.  

 

DELO DELEGATORJA: 

Nadzorni odbor, bi se še posebej rad zahvalil delegatorju Franciju Kramarju ter ga podprl pri 

pozivu za vnašanje zasedenosti. Kljub vsem težavam in preprekam, ki jih nalagajo 

epidemiološke razmere ter OZS, delegator deluje zelo dobro. Bi pa nadzorni odbor naprosil vse 

sodnike, da zasedenost vnašajo redno, saj bo s tem manj težav pri samem delegiranju. 

Apeliramo, da se v primeru, ko zasedenost ni bila vnešena, prevzema tudi odgovornost za 

primer predelegacije na tekmo in se na samo delegacijo tudi odzove. Nadzorni odbor si želi, da 

v prihajajoči sezoni (ter seveda do konca sezone 2021/22), sodniki dosledno vpisovali 

zasedenosti, ter sprejemali predelagacije ter bi s tem pomagali delegatorju pri delegiranju 

sodnikov na tekmovanja.  

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA 

Po spremembi v začetku leta 2020, ko je začela delovati disciplinska komisija v sestavi: Rok 

Zajec (predsednik), Danica Stojanovič (članica) ter Nal Žmavc (član), je bila na redni volilni 

skupščini 17.6.2021 izvoljena nova. Nova sestava disciplinske komisije je: Tim Zidar 

(predsednik), Eva Štrok (članica) ter Janez Šuštaršič (član). 

V preteklem letu disciplinska komisija tako stara kot nova ni obravnavala nobenega primera. 

Nadzorni odbor se sprašuje, če so težave ostale prikrite oziroma da so sodniki upoštevali vsa 

navodila in pravila. 

Vsekakor nadzorni odbor, kot vsa leta do sedaj, poziva vse sodnike k vestnemu upoštevanju 

pravil in kodeksa obnašanja na tekmah, k pravočasnem obveščanju in medsebojnim reševanju 

morebitnih spornih situacij. Le na takšen način se bo omogočilo, da na disciplinsko komisijo 

ne bodo prihajale pritožbe, s tem pa tudi slaba volja in nezaželjene kazni. 

Prejšnji disciplinski komisiji se za delovanje nadzorni odbor lepo zahvaljuje, novi pa želi čim 

manj prejetih disciplinskih prijav ter čim manj disciplinskih postopkov. 

 

 



FINANCE BLAGAJNIKA: 

Glede financ nadzorni odbor nima pripomb. Kot prejšnja leta bi nadzorni odbor pohvalil delo 

blagajnika, svoje delo namreč opravlja redno, predvsem pa se trudi redno mesečno nakazovati 

plačilo sodnikom. Vseeno pa nadzorni odbor naproša vse sodnike, da redno spremljajo nakazila 

ter da pravočasno blagajnika obvestijo o neplačanih tekmah. Na tak način bomo lahko 

zagotovili, da bo vse plačano ter preprečili slabo voljo in nezadovoljstvo. 

 

 

Nadzorni odbor bi za konec rad pohvalil celotno DOS Ljubljana, da je kljub vsem 

epidemiološkim težavam uspešno uspelo speljati tekmovanja v pretekli sezoni. Želimo si, da se 

ta situacija oziroma da se to stanje kmalu umiri ter da se vrnemo v ustaljene odbojkarske tirnice. 

Naprošamo pa tudi (tako kot vsako leto) vse sodnike, ki niso člani odborov oziroma komisij, 

da odprto podajo tudi svoje mnenje, svoje pripombe ter opažanja, da bomo lahko naredili DOS 

Ljubljana še boljši. 

Drugače pa Vam nadzorni odbor želi še veliko dobri tekem, uspešnega sojenja ter uživanja v 

odbojki.  

 

 

 

        Klara Srša 

      Predsednica nadzornega odbora DOS Ljubljana 


