
 

POROČILO O DELU SEKRETARKE DOSLj. 
za leto 2002 

V letu 2002 sem se kot sekretarka DOS Ljubljana in s tem članica 
upravnega odbora (UO) udeležila 6 sej, ki so bile: 
17. seja: 7.1.2002 ob 17. uri v Kamniku 
18. seja: 8.3.2002 ob 18.30 uri v Kamniku 
19. seja: 16.5.2002 ob 18.30 uri v Kamniku 
20. seja: 20.7.2002 ob 16. uri v Kamniku 
21. seja: 12.9.2002 ob 19. uri na Brezovici 
22. seja: 24.10.2002 ob 18.30 uri v Kamniku 

Po vsaki seji sem pripravil zapisnik ter kasneje preverjala realizacijo 
sprejetih sklepov (vsi zapisniki so objavljeni na spletni strani društva 
www.drustvo-doslj.si).  

Prav tako sem se udeležila skupščine DOSLj., ki je bila 18.1.2002 ter 
pripravila zapisnik in sestanka nadzornega odbora, ki je bil 5.1.2002. 

Člane sem sproti obveščala o pomembnejših sklepih predsedstva ZOSS ter 
UO DOSLj. Sodelovala sem pri pripravi in izvedbi licenčnega seminarja za 
D listo, ki je bil 12.9.2002. 

Društvo odbojkarskih sodnikov Ljubljana je leto 2002 zaključilo s 56 
aktivnimi sodniki (A lista – 3, B lista – 4, C lista – 9 in D lista – 40), od 
tega je 12 novih članov, ki so se DOSLj. pridružili v sezoni 2002/2003, ter 
74. častnimi člani.  

V tem letu so v višji sodniški rang napredovali: 

Iz B liste na A listo: DEJAN PERČIČ 
Novi sodniki na D listi: Matjaž BRAJER, Marko CORN, Petra ČALIČ, Roman 
NOVAK, Jan PETERKA, Mirko POGAČAR, Boštjan POGLAJEN, Slavko 
POGLAJEN, Blaž POPIT, Jože RAUH, Valentina VIRIENT in Katja 
ZAMERNIK.  

Letos so se sodniki le redko obrnili name s svojimi vprašanji, z izjemo 
novih, ki so se zanimali za nakup sodniške opreme in pravil odbojkarske 
igre.  
Omeniti pa velja neodzivnost nekaterih sodnikov, ki se je izkazala pri 
zbiranju podatkov o velikostnih številkah nog (za nakup nogavic) in 
konfekcije (za naročilo novih sodniških majic). Vsem sodnikom, ki imajo 
oz. so društvu zaupali naslov svoje elektronske pošte, vsa obvestila 
pošiljam v elektronski obliki. Tudi v primeru zbiranja zgoraj omenjenih 
podatkov sem sodnike obvestila prek e-maila ter jih prosila, naj mi 
odgovorijo. Nekateri tega žal niso storili, tako da sem jih morala kar nekaj 



tudi preklicati, kar je seveda pomenilo dodaten strošek in seveda 
(nepotrebno) porabo mojega časa. Menim, da nam lahko komuniciranje 
prek elektronske pošte močno olajša naše delo, zato bom tak način sama 
tudi v prihodnje uporabljala. Vse člane DOSLj. pa pozivam, da si vzamejo 
minuto svojega (pre)dragocenega časa in odgovorijo na mail (včasih se mi 
zdi, kot da jih prosim, da naredijo nekaj zame in ne zase!!!) ter s tem 
prihranijo meni čas in društvu denar! 
 
 
Jana Prešeren  
sekretarka DOSLj.  

Ljubljana, 22.1.2003 

 


