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ZADEVA : POROČILO NO DOS LJUBLJANA ZA SEZONO 2010/2011 
 
 
 
V Tekmovalni sezoni 2010/2011 smo člani NO DOS Ljubljana sklicali 2 korespondenčni seji. 
Na zadnji letni skupščini so člani DOS Ljubljana razrešili dotedanjega člana NO DOS 
Ljubljana Mevludin Mehovića in na njegovo mesto izvolili Podlesnik Ireno. 
 
UPRAVNI ODBOR: 
 
Kot predsednik NO DOS Ljubljana sem bil vabljen na seje UO, na katerih zaradi določenih 
razlogov nisem mogel biti prisoten. Iz zapisnikov sej UO DOS Ljubljana je razvidno, da je 
odbor  delovala v smeri spremljanja dogodkov znotraj DOS Ljubljana in ZOSS-a. Podanih je 
bilo mnogo predlogov in nestrinjanj na ZOSS, kar člani NO DOS Ljubljana podpiramo. 
Potrebno je opozarjati, da smo DOS-i člani ZOSS-a in da sprejeti sklepi in stvari vplivajo tudi 
na delovanje samih DOS-ov. 
Člani NO DOS Ljubljana se strinjamo, da je bil UO DOS Ljubljana zelo aktiven in 
konstruktiven za delovanje DOS Ljubljana. 
 
STROKOVNI ODBOR: 
 
Člani NO DOS Ljubljana se strinjamo, da je SO DOS Ljubljana deloval v smeri boljšega 
izobraževanja novih sodnikov, spremljanja in kontrole le teh, ter delegacij znotraj DOS 
Ljubljana. Koliko so bil aktivni je razvidno iz števila sej, ki so jih sklicali. 
Lepo je pogledati na številko in primerjavo, ki je bila dolga leta trn v peti našega društva. Od 
približno 400 delegacij se je samo pri sedmih zgodilo, da ni bilo celotnega sodniškega zbora. 
Pohvalili bi vse člane SO DOS Ljubljana, ki se trudijo da bi to številkospravili k ničli, kar bo 
zelo težko, ker se ve da še vedno ostajajo problemi pri nepravočasni odpovedi sojenj. 
 
 
DISCIPLINSKA KOMISIJA: 
 
Zapisnikov DK DOS Ljubljana ni bilo zaslediti na spletni strani DOS Ljubljana. Iz tega člani 
NO DOS Ljubljana sklepamo, da ni bilo podanih nobenih prijav zoper sodnikov. To je dober 
in pozitiven znak za celotno društvo. 
 
 
BLAGAJNIK: 
 
Iz poročila je razvidno, da je društvo delovalo pozitivno. Člani se soglasno strinjamo, da se na 
skupčini DOS Ljubljana sprejme  in s sklepom potrdi letno poročilo blagajnika. 
 
 
 



Ugotovitve: 
 

� Še vedno se pojavlja problem nepravočasnega objavljanja zapisnikov sej na spletni 
strani Društva. To je potrebno, da je vsaj spletna stran društva nekakšna povezava med 
člani DOS Ljubljana in iz katere je razvidno tekoče delovanje društva. 
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