Članom

Vabilo na Skupščino DOTS
Spoštovani.
Vabimo vas, da se udeležite skupščine Društva odbojkarskih trenerjev Slovenije, ki bo v soboto,
08. Junija 2019 ob 17.00 uri v HOTELU KOMPAS, Borovška cesta 100, 4280 Kranjska Gora.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine
2. Poročila - poročilo predsednika DOTS
3. Razprava o poročilu
4. Razno
Priloge:
- poročilo predsednika DOTS-a g. Hribar Gregorja

Vljudno vabljeni!

Predsednik DOTS
Hribar Gregor

POROČILO O DELOVANJU DRUŠTVA ODBOJKARSKIH TRENERJEV
SLOVENIJE V POSLOVNEM LETU 2018
V letu 2018 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 Ajdovščini. Kljub nekaterim
organizacijskim
težavam in spremembam pri urniku (ponavadi imamo dogovor o
sodelovanju z znanimi trenerji dosežen že vsaj 5 mesecev pred Akademijo, vendar mnogi
zaradi obveznosti v klubih in še bolj v reprezentancah zadnji hip odpovedujejo) zaradi
odpovedi predavateljev v zadnjem hipu smo Akademijo izpeljali in v sklopu nje izvedli še
redno letno skupščino DOTS. V sezoni 2018/19 je DOTS podelil 270 trenerskih licenc članom
DOTS.
Z Inštitutom za šport smo izvedli nekaj tečaj 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 2019 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 bomo organizirali mednarodni
seminar za pridobitev licence FIVB nivo 2, ki je planiran junija v Kranjski gori.
V sodelovanju z OZS bomo vsem našim trenerjem omogočili ogled tekem EP po znižani ceni,
s tem pa bomo tudi dolg OZS do DOTS zmanjšali. Finančno poslovanje DOTS je
transparentno.
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.
Predsednik UO DOTS:Gregor Hribar

Kamnik, 19.03.2019

