
Društvo odbojkarskih sodnikov Ljubljana 
Skupščina 
 
 
POROČILO TAJNIKA DOS LJUBLJANAZA LETO 2007 
 
V letu 2007 sem se kot tajnik DOS Ljubljana in s tem član UO DOS Ljubljana udeležil 3 sej 
upravnega odbora, ki so bile 19.1.2007, 6.6.2007 in 19.10.2007. Po vseh sejah sem napisal 
zapisnik in preverjal izvajanje sklepov upravnega odbora. Udeležil sem se tudi skupščine, ki 
je bila 27.03.2007 v Ljubljani.  
 
V letu 2007 sem sodeloval pri pripravi licenčnega seminarja za sodnike C, D in Z liste, ki je 
bil 21.09.2007 v Ljubljani, predaval je Dejan Jovanovič. Za vse, ki se prvega seminarja niso 
udeležili smo organizirali dodaten licenčni seminar v Logatcu, predaval je Iso Adrovič. 
 
V sezoni 2006/2007 je bilo aktivnih članov v DOS Ljubljana 53, od tega 1 delegat kontrolor B 
liste, 3 sodniki A liste, 8 sodnikov B liste, 5 sodnikov C liste, 23 sodnikov D liste in 13 
zapisnikarjev. En član DOS Ljubljana je opravljal funkcijo delegata OZS. 
 
Pred začetkom sezone 2007/2008 smo organizirali tudi 2 tečaja za nove sodnike. Pridobili 
smo 12 novih sodnikov, od katerih jih 7 aktivno sodi v letošnji sezoni, 5 sodnikov iz Postojne 
pa letos ni sodilo. V sezoni 07/08 je aktivnih 53 članov DOS Ljubljana, od tega 4 sodniki A 
liste, 7 sodnikov B liste, 11 sodnikov C liste, 18 sodnikov D liste in 12 zapisnikarjev. En član 
DOS Ljubljana opravlja funkcijo delegata OZS. 
Vsi člani DOS Ljubljana so pred začetkom dobili nove torbe DOS Ljubljana, prav tako sem 
večini sodnikov razdelil tudi flise DOS Ljubljana. 
 
V letu 2007 so v višji rang napredovali: 
 
Sever Daniel – iz B na A listo 
Golob Davorin – iz C na B listo 
 
Novi sodniki, ki letos aktivno sodijo so: Bratuž Žiga, Kavčič Matic, Bizjan Matija, Hrovat 
Katja, Soban Katarina, Cizel Eva in Baltič Jasmina. 
 
Številni sodniki so se name obračali predvsem v zvezi s pisanjem potnih nalogov. Vsi razen 3 
sodnikov uporabljajo elektronsko pošto, zato je obveščanje članov precej olajšano. Kljub 
temu številni člani ne odgovarjajo na sporočila, kar se kaže predvsem pri težavah pri 
delegiranju.  
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