
POROČILO  PREDSEDNIKA DOS Ljubljane za leto 2004

Leto 2004 je bilo v celoti gledano precej mirno, saj se tako v društvu kot tudi v 
ZOSS ni dogajalo nič pretresljivega.

Za dobro delo našega društva se moramo zahvaliti predvsem našim komisijam, 
sekretarju in tudi Boštjanu, ki se je moral od prejšnje skupščine spoprijeti najbrž 
z  najtežjim  delom  –  delegiranjem  sodnikov  na  tekme.  Še  posebej  bi  rad 
izpostavil  delegiranje  preko  elektronske  pošte,  ki  je  gotovo  prineslo  veliko 
dobrega.
Upravni Odbor se je sestal  na petih sejah,  nekajkrat pa smo se odločali  tudi 
korespondenčno, vsi zapisniki sej pa so ažurno objavljeni na naši spletni strani, 
ki je prav tako delo Boštjana.
Omeniti moraš še, da sem od Dejana prevzel tudi blagajništvo, tako, da je v 
začetku bilo nekaj težav, ki pa mislim, da so sedaj z moje strani odpravljene. 
Seveda pa si  še največ težav nakopljete sami, ki ne poskrbite za pravočasno 
pošiljanje potnih nalogov. Prav v zvezi tega bo potrebno storiti oz. zavzeti bolj 
radikalne ukrepe, saj sem že nekaj časa zavzemam, da bi naše poslovanje vodilo 
računovodsko podjetje, kar pa ni mogoče, dokler se ne bomo naučili spoštovati 
dogovorov znotraj društva.
Na žalost pogrešam tudi večje sodelovanje ostalih članov društva, ki bo moralo 
biti v prihodnosti večje, saj se drugače lahko zgodi, da bo prekipelo še tistim, ki 
se trenutno trudimo, da bi bilo društvo čim bolj uspešno. Bojim se, da lahko ob 
nadaljnji nezaiteresiranosti za delo v društvo, le to kmalu ostane brez »vodstva«.
V letu 2004 smo organizirali licenčni seminar skupaj z DOS Dolenjsko, prav 
tako pa  tudi  izpite  za  nove sodnike  in  tradicionalni  piknik,  na  katerem smo 
razdelili  tudi športne copate našim sodnikom. Ker jih je ostalo še kar precej 
predlagam, da vsem, ki le teh nimajo (seveda če številke so), le te razdelimo čim 
prej. Prav tako smo po dolgotrajnih mukah nekaterim sodnikom zagotovili tudi 
sodniške komplete, ki so se izkazali za precej dober nakup.
Še enkrat več se Vam moram zahvaliti za potrpežljivost pri izplačilu stroškov 
sojenja, kar nas prav gotovo uvršča med najbolj razumevajoče DOS-e do stanja 
na OZS.
O dogodkih, ki so pretresli ZOSS v letu 2005 in o tem, da smo dobili kandidata 
za mednarodnega sodnika pa več na sami skupščini oz. v poročilu za leto 2005.
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