
Spoštovani. 

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

29. 08. 2020 ob 09.00 uri na Fakulteti za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana v veliki 

predavalnici.  

Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine 

  2. Izvolitev delovnega predsedstva 

  3. Izvolitev verifikacijske komisije 

  4. Izvolitev zapisnikarja 

  5. Poročila - poročilo predsednika DOTS   

  6. Razprava o poročilu 

  7. Razrešnica starega NO DOTS 

  8. Razrešnica starega UO DOTS 

  9. Izvolitev novega NO DOTS 

  10. Izvolitev novega UO DOTS 

  11. Izvolitev Disciplinskega sodnika DOTS 

  12. Razno 

PREDLOG STAREGA UO DOTS-a ZA NASLEDNJI 4 LETNI MANDAT JE : 

- PREDSEDNIK DOTS:  HRIBAR GREGOR 

- ČLANI UO DOTS: ZADRAŽNIK MARKO, JERONČIČ ZORAN, MIKLAVC 

SAMO , ROJC JERNEJ 

- Člani NO DOTS: SMODIČ ANDREJA, KRAMAR FRANCI, MARINKO DAMJAN 

- DISCIPLINSKI SODNIK: JEMEC ALJOŠA 

 

Ljubljana, 14.08.2020 

Predsednik DOTS:  Gregor Hribar 

 

 

                               



POROČILO NADZORNEGA ODBORA DOTS-a DNE, 
20.3.2020 

 
Za potrebe redne seje skupščine Društva odbojkarskih trenerjev Slovenije.  
Nadzorni odbor Društva odbojkarskih trenerjev Slovenije v sestavi Smodič Andreja 
(predsednica), Marinko Damjan (član) in Kramar Franci (član) sporoča, da se v letu 2019 ni 
sestajal.  Na osnovi prispelih dokumentov tega dajem naslednje zaključke. 
 
SKLEP 1/1: NO Društva odbojkarskih trenerjev Slovenije se je seznanil s finančnimi poročili 
Društva odbojkarskih trenerjev Slovenije za leto 2019 in sprejel finančna poročila Društva 
odbojkarskih trenerjev Slovenije za leto 2019 v predloženi obliki. Prav tako se je seznanil s 
finančnim planom za leto 2020, ki je v pričakovanih okvirih. Vse računovodske storitve se 
opravljalo v računovodskem servisu Olimpijskega komiteja Slovenije, ki je tudi pripravil 
finančna poročilo. Kopije vseh dokumentov se hranijo tudi na sedežu Društva odbojkarskih 
trenerjev Slovenije. NO Društva odbojkarskih trenerjev Slovenije predlaga Skupščini Društva 
odbojkarskih trenerjev Slovenije, da finančna poročila sprejme. 
  
SKLEP: 1/2: NO Društva odbojkarskih trenerjev Slovenije se je seznanil tudi z vsemi poročili, ki 
so potrebna za Skupščino Društva odbojkarskih trenerjev Slovenije 2020 in predlaga Skupščini 
Društva odbojkarskih trenerjev Slovenije, da jih sprejme v podani obliki. 
 
SKLEP 1/3: V letu 2019 je bila izpeljana redna Skupščine Društva odbojkarskih trenerjev 
Slovenije, ki se jo je udeležilo 43 članov od 251 Društva odbojkarskih trenerjev Slovenije.  
 
SKLEP 1/4: NO Društva odbojkarskih trenerjev Slovenije ugotavlja, da se je UO DOTS-a v 
obdobju od Skupščine 2019 do  Skupščine 2020 sestalo na dveh rednih sejah.  
 
SKLEP 1/5: Nadzorni odbor meni, da je bilo delo UO Društva odbojkarskih trenerjev Slovenije 
v letu 2019 korektno opravljeno, v skladu s finančnimi in kadrovskimi zmožnostmi. 
 

Za nadzorni odbor: 
Smodič Andreja 

                        

 

 

 

POROČILO O DELOVANJU DRUŠTVA ODBOJKARSKIH TRENERJEV SLOVENIJE ZA LETO 2019 

IN PLAN ZA NASLEDNJA 4 LETA 

 

V letu 2019 smo si zastavili nekaj ciljev, ki smo jih uspešno izpolnili. Našo najpomembnejšo  

aktivnost, organizaciji seminarjev za potrditev trenerskih licenc smo tokrat ponovno združili v 

TRENERSKO AKADEMIJO, katero smo izvedli v mesecu juniju v Kranjski Gori in v sklopu nje 



izvedli še redno letno skupščino DOTS. V sezoni 2019/20 je DOTS podelil 290 trenerskih licenc 

članom DOTS. 

Z Inštitutom za šport smo izvedli tečaje za izobraževanje amaterskih športnih kadrov, ter 

kandidatom omogočili pridobitve nazivov, katere smo  v skladu z novo zakonodajo prisiljeni 

nenehno spremenjati. Ravno nov krovni zakon, ki ureja delovanje v športu nam v zadnjih letih 

povzroča največ težav. 

Za 2020 načrtujemo nadaljevanje aktivnosti, ki so že v teku, predvsem pa želimo še izboljšati 

izobraževanje trenerjev in omogočiti trenerjem ustrezno izobrazbo, katera jim bo omogočila 

samostojno delo z mladimi po novem zakonu. Ponovno smo organizirali mednarodni seminar 

za pridobitev licence FIVB nivo II, ki je bil junija 2019 v Kranjski gori.S tem smo zaključili sklop 

2x po 2 seminarja FIVB  nivo I in II, v nadaljevanju smo zainteresirani le še za FIVB III. 

V sodelovanju z OZS smo vsem našim trenerjem omogočili ogled tekem EP v Ljubljani po 

znižani ceni. 

Finančno poslovanje DOTS je transparentno, stanje pa vsa leta pozitivno. 

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

združevanja slovenskih odbojkarskih trenerjev v svojo organizacijo.  

Osnovni namen in cilji DOTS so: 

- svojim članom posreduje strokovne in druge informacije 
- določanje pogojev za pridobitev licenc trenerjev in izvajanje licenciranja trenerjev  
- sodelovanje pri delu Odbojkarske zveze Slovenije z namenom doseganja kvalitetnih in 

vrhunskih  športnih dosežkov na področju odbojke  
- zastopanje interesov svojih članov v povezavi z aktivnostmi pod okriljem DOTS, FIVB, 

CEV in OZS, drugimi športnimi organizacijami v Sloveniji in tujini 
- zaščita strokovnega in profesionalnega statusa članov DOTS pri njihovem delu 
- pravilno in stimulativno vrednotenje strokovnega dela članov DOTS 
- pripravljanje predlogov, pobud in stališč o vseh vprašanjih, ki izhajajo iz posameznih in 

skupinskih  interesov članov DOTS 
- z opravljanjem lastne dejavnosti pridobiva sredstva za delo DOTS 
- določanje enotnih meril nagrajevanja opravljenega trenerskega dela 
- ščiti in brani trenerje v sporih s tretjimi osebami 
- predlaga svoje člane v organe OZS 
- vzdrževanje in nadgrajevanje odnosov z OZS, FIVB, CEV in ostalimi organizacijami 

Poročilo je bilo sprejeto na redni seji UO DOTS. 

 

 

PLAN ZA NASLEDNJE 4 LETA 

 

Društvo odbojkarskih trenerjev Slovenije bo še naprej skrbelo, da se trenerjem odbojke v 

Sloveniji dodeli ustrezne licence. Zmeda, ki je nastala v zadnjih letih glede dodeljevanja licenc 

in predvsem pri pridobitvi ustrezne usposobljenosti je posledica sprememb krovnega Zakona, 



na katero DOTS ni imelo vpliva. UO DOTS se je poskušal v tej situaciji čim bolj prilagoditi 

pomaganju članom DOTS pri pridobivanju ustreznih licenc, prav tako nameravamo v 

naslednjem mandatu čim bolj poskrbeti, da bi vsi, ki so usposobljeni in želijo delati v odbojki 

prišli do ustrezne licence.  

Seminarje smo v preteklih letih dvignili na visok nivo, saj smo na vseh seminarjih poskrbeli, da 

so na njih predavali vrhunski strokovnjaki, ki v Slovenijo radi prihajajo. Tudi organizacijsko smo 

naše seminarje postavili na raven, ki nam zagotavlja, da bomo tudi v naslednjih letih lahko 

našim članom ponudli predavanja najboljših svetovnih trenerjev.  

Še naprej nam bo v interesu, da čim bolje sodelujemo z OZS in FIVB ter CEV-om, seminarje 

nivoja FIVB pa zaradi spremembe formata verjetno v naslednjih letih ne nameravamo 

organizirati (izjema je verjetno le nivo 3).   

V zadnjih letih smo posodobili aplikacijo za člane DOTS in to nameravamo v naslednjih letih 

izpeljati še bolje, saj nam je v interesu, da člani DOTS dostopajo čim hitreje do vseh informacij  

ter da samo posodabljajo svoje ktualne podatke, 

Poleg trenerjev dvoranske odbojke je DOTS v zadnjih letih naredil korak naprek k pomoči 

trenerjem  odbojke na mivki in to sodelovanje nameravamo v naslednjih letih še okrepiti.  

Ekipa, ki je zadnjih 8 let delala v korist DOTS se ni veliko spreminjala, v novem mandatu je 

predlog UO DOTS zamenjava le enga člana UO, kar naj bi pripomoglo k konstantnem delu 

organizacije tudi v bodoče. 

Vsem članom UO DOTS se zahvaljujem za opravljeno delo do sedaj. 

 

Predsednik UO DOTS:Gregor Hribar  

 

 

Kamnik, 13.08.2020 

 


