
 
 

 

Spoštovani. 

 

Vabimo vas, da se udeležite skupščine Društva odbojkarskih trenerjev Slovenije, ki bo v 

nedeljo, 05.06. 2022 ob 10.45 uri na HOTEL VITAL, Zreče v veliki predavalnici.  

 

Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine 

  2. Izvolitev delovnega predsedstva 

  3. Izvolitev zapisnikarja 

  4. Poročila - poročilo predsednika DOTS   

  5. Razprava o poročilu 

  6. Razno 

 

 

 
 

 

Ljubljana, 05.05.2022 

 

Predsednik DOTS: 

Gregor Hribar 

 

 

                                                      



 

 

POROČILO O DELOVANJU DRUŠTVA ODBOJKARSKIH TRENERJEV SLOVENIJE V 

POSLOVNEM LETU 2021 

Tudi v letu 2021 smo si zastavili nekaj ciljev, ki smo jih uspešno izpolnili. Našo najpomembnejšo  aktivnost, 

organizacijo seminarjev za potrditev licenc strokovnih delavcev v odbojki smo bili ponovno primorani organizirati 

na daljavo. Žal aktualna situacija glede koronavirusa v juniju ni dovoljevala klasične izvedbe, zato smo poskušali 

pridobitev licence našim članom čim bolj poenostaviti.    

Posodbobitev spletnega portala DOTS je opravljena in omogoča tudi zunanjim uporabnikom celosten vpogled v 

delovanje  organizacije, nudi možnost objavljanja prostih mest strokovnih delavcev in nudi spisek prostih 

strokovnih delavcev, ki iščejo klub. Zadnja informacija je zelo pomembna za klube, ki se vsakoletno srečujejo s  

pomanjkanjem strokovnega kadra.  Aplikacija DOTS omogoča vsem članom  urejanje svojih najnovejših podatkov 

in bolj poenostavlja prijavo na seminarje.  Strokovno gradivo, ki je na voljo je opremljeno v skladu z najnovejšimi 

standardi in omogoča  članom ogled vseh vsebin posameznih predavanj in praktičnega dela v dvorani.  

Sprotno smo urejali probleme, ki so nastali pri pretvorbi in priznavanju starih »trenerskih« nazivov v nove. Kolikor 

je bilo ob zakonu in pravilnikih mogoče, smo kandidatom olajšali pot do ustreznega naziva. Še vedno je veliko 

nejasnosti med člani DOTS o tem kaj je usposabljanje, kaj je izobraževanje in kaj je licenciranje. Iz tega 

nepoznavanja izhaja velika večina problemov s katerimi se soočijo strokovni delavci. Posebej problematični so 

tisti strokovni delavci, ki po letu ali letih neaktivnosti, ponovno želijo voditi proces treniranja. Vodja usposabljanja 

in strokovni sodelavec zveze sta v zadnjem letu 2x vložila popravljene programe s katerimi poskušamo ugoditi 

dogajanju v praksi in zahtevam akreditacijske komisije. Žal le ta že več kot 8 mesecev potrjuje (se ne sestane) 

zadnjo verzijo usposabljanja na 1. in 2. stopnji. Po zadnjih dogajanjih pri prijavi na SAD2 pa bo potrebno program 

za 2. stopnjo ponovno vložiti in akreditirati. 

Z Inštitutom za šport, ki je akreditirani izvajalec usposabljanja in administrativnih del na tem področju,   smo 

nadaljevali izvedbo tečajev za usposabljanje strokovnih delavcev v odbojki, ter kandidatom omogočili pridobitve 

nazivov.  Ponovno smo posodobili Pravilnik o usposabljanju in Pravilnik o tujcih. Skupaj z predstavniki sodniške 

organizacije smo opravili sestanek na temo kodeksa obnašanja strokovnih delavcev in ostalih delavcev v odbojki 

v upanju, da stvari na tem področju  uredimo bolj sodobno.  

Finančno poslovanje DOTS je transparentno, stanje pa pozitivno. Računovodske storitve smo preselili z OKS na 

računovodske storutve, ki opravljajo dejavnnost tudi za OZS. Kar veliko sredstev smo namenili za  nakup 

trenerskih tabel in nahrbtnikov  z logotipom DOTS. 

Za 2022 načrtujemo nadaljevanje aktivnosti, ki so že v teku, predvsem pa želimo še izboljšati usposabljanje 

strokovnih delavcev v odbojki in omogočiti strokovnim delavcem ustrezno izobrazbo. Ponovno bomo organizirali 

mednarodni seminar za pridobitev licence FIVB (tokrat nivo III, ki bo junija 2022 v Planici). 

Društvo odbojkarskih trenerjev Slovenije (DOTS) je bilo osnovano v letu 2009 z namenom združevanja slovenskih 

strokovnih delavcev v odbojki v stanovsko organizacijo.  

Osnovni namen in cilji DOTS so: 

- Posredovanje strokovnih in drugih informacij članom DOTS 
- določa pogoje za pridobitev licenc strokovnih delavcev in izvaja licenciranja strokovnih delavcev  
- sodeluje pri delu Odbojkarske zveze Slovenije z namenom doseganja kvalitetnih in vrhunskih  športnih 

dosežkov na področju odbojke  
- zastopa interese svojih članov v povezavi z aktivnostmi pod okriljem DOTS, FIVB, CEV in OZS, drugimi 

športnimi organizacijami v Sloveniji in tujini 
- ščiti strokovni in profesionalni status članov DOTS pri njihovem delu 



- pravilno in stimulativno vrednoti strokovno delo članov DOTS 
- pripravlja predloge, pobude in stališča o vseh vprašanjih, ki izhajajo iz posameznih in skupinskih  

interesov članov DOTS 
- z lastno dejavnostjo pridobiva sredstva za delo DOTS 
- določa  enotna merila nagrajevanja opravljenega strokovnega dela 
- ščiti in brani strokovne delavce v sporih s tretjimi osebami 
- predlaga svoje člane v organe OZS 
- vzdržuje in nadgrajuje odnose z OZS, FIVB, CEV in ostalimi organizacijami 

 
 

 

Predsednik UO DOTS:Gregor Hribar   

Kamnik, 11.03.2022 


