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POROČILO UPRAVNEGA ODBORA  
za leto 2009 

 
Upravni odbor tega mandata (2009-2013) v sestavi predsednica Jana Prešeren, člani Mihajlo 
Milojevič, Dejan Perčič, Igotr Luzar, Marko Gruden in Daniel Sever ter blagajnik Aco Kramar in 
tajnica Kaja Maršič, je svoje delo nastopil na skupščini 26.3.2009.  
 
Za preteklo leto mora odkrito priznati, vsaj kar se dela upravnega odbora tiče, da ni bilo med najbolj 
aktivnimi. Razlog, ne pa tudi opravičila lahko iščemo v še vedno aktivnem delovanju predsednice 
DOS Ljubljana v predsedstvu ZOSS do novembra 2009, ko je bilo na izredni skupščini izvoljeno 
novo predsedstvo ZOSS. DOS Ljubljana v njem po dolgih letih nima več svojega člana, kar je na 
eni strani škoda in izgubljena priložnost, na drugi strani pa priložnost, da svoje moči ponovno 
usmerimo v delovanje lastnega društva. DOS Ljubljana je v preteklem letu ali dveh, po prej 
nekajletnem vzponu in aktivnem delovanju, malce zaspalo in se ni razvijalo tako aktivno, kot v 
preteklosti. Jasno je, da ne bomo vsako leto večji in da ne bomo vsako leto naredili več in več, 
vendar moramo svoje aktivnosti v bodoče zagotovo okrepiti. Zato si je upravni odbor za leto 2010 
sam zadal nalogo, da s svojim delovanjem in aktivnostmi Društvo odbojkarskih sodnikov Ljubljana 
ponovno pripelje med najaktivnejša društva odbojkarskih sodnikov, ki bo s svojimi predlogi, 
pobudami in aktivnostmi naredilo korak naprej v društvu samem kot tudi doprineslo k razvoju 
krovne organizacije ZOSS. 
 
Še vedno pa imamo člana v Nadzornem odboru ZOSS, kar je morda v tem trenutku, ko nimamo več 
aktivnega člana v predsedstvu ZOSS, še toliko pomembneje. Prav tako imamo člana v Strokovnem 
odboru ZOSS in seveda člana, ki opravlja delo sekretarja ZOSS. S tega stališča sodimo med 
aktivnejše DOS-e v ZOSS. 
 
Upravni odbor se je v času od nastopa mandata sestal na treh sejah, na katerih je obravnaval zlasti 
tekočo problematiko.  
 
Društvo ima trenutno 56 aktivnih članov (5 na A listi, 9 na B1, 1 na B2, 10 na C1, 31 na C2). Vsi so 
aktivni na »parketu«, se pravi pri sojenju samem, pogrešamo pa aktivnost v delovanju društva. Gre 
za problematiko, ki se vleče že nekaj. Kot je zapisano v vabilu na skupščino menimo, da je prav in 
dolžnost vsakega člana DOS Ljubljana, da se vsaj enkrat letno osebno udeleži srečanja društva, 
katerega član je. Društvo ni peščica posameznikov, društvo smo vsi njegovi člani.  
 
   
       Jana Prešeren 
  Predsednica DOS Ljubljana 
 
 
 
 
Moste, 22.3.2010 


