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Ljubljana, 26. 1. 2022 

 
 

POROČILO UPRAVNEGA ODBORA ZA LETO 2021 
 

 

Na volilni skupščini društva 17. 6. 2021 je bil izvoljen upravni odbor društva v sestavi: Mihajlo 

Milojević (predsednik), Jana Prešeren, Dejan Perčič, Franci Kramar in Gašper Hribar. 

 

Upravni odbor se je v letu 2021 sestal 2x. Na prvi seji je UO za podpredsednika društva 

imenoval Kramar Francija, za blagajnika društva je imenoval Perčič Dejana in za tajnika 

društva Hribar Gašperja. Za članico UO je bila na predlog predsednika društva imenovana 

Pajnik Lina. UO je na predlog predsednika strokovnega odbora, Zajec Roka, imenoval Kramar 

Francija in Todorović Vojislava za člana strokovnega odbora. 

 

Upravni odbor je v letu 2021 opravil dejavnosti povezane s pripravo na novo tekmovalno 

sezono. Tako smo v sodelovanju s strokovnim odborom organizirali tečaj za nove sodnike ter 

licenčni seminar za sodnike C liste. Tečaja se je udeležilo 9 kandidatov in kandidatk, ki so tudi 

že aktivni sodniki v sezoni 2021/2022. Pred začetkom sezone smo organizirali tudi licenčni 

seminar za sodnike C liste. Po zaključku seminarja je sledil piknik s športnimi aktivnostmi. Pred 

začetkom nove sezone smo za vse sodnike zagotovili vložne mape s pomembnimi 

informacijami s področja sojenja. Mapa omogoča sodnikom zbiranje vseh pomembnih 

informacij na enem mestu, hkrati pa se možno vsebino posodabljati pred novo sezono. 

 

Na izvedbo odbojkarskih tekmovanj ima še naprej velik vpliv ukrepi povezani z epidemijo 

Covid-19. Številne prestavitve in odpovedi tekem so postale stalnica, žal pa tudi odpovedi 

delegacij zaradi okužbe z virusom Covid-19 s ali tem povezanih karanten. Upravni odbor se 

zahvaljuje vsem članom, ki so z odzivanjem na delegacije in predelegacije pomagali 

pooblaščencu za delegiranje. 

 

Nekaj težav se še vedno pojavlja z zagotavljanjem uradne sodniške opreme. Predvsem z 

dobavo oz. reklamacijo hlač, katerih nekateri sodniki še vedno nimajo. Kratke majice in novi 

znak ZOSS imajo vsi sodniki DOS Ljubljana. Kljub temu, da je bila dinamika izplačil v letu 2021  

nekoliko slabša kot v letu 2020, smo do prve polovice januarja izplačali november 2021, kar 

pomeni, da so odprta še nadomestila za december 2021. 

 

 

 

         Mihajlo Milojević 

         Predsednik DOS Ljubljana 


