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ZADEVA : POROČILO NO DOS LJUBLJANA ZA SEZONO 2011/2012 

 

 

 

V Tekmovalni sezoni 2010/2011 smo člani NO DOS Ljubljana sklicali 1 korespondenčno 

sejo.  

 

UPRAVNI ODBOR: 

 

Delo UO DOS Ljubljana smo člani NO DOS Ljubljana spremljali prek zapisnikov sej, ki so 

bili podani na spletni strani DOS Ljubljana. Iz zapisnikov sej UO DOS Ljubljana je razvidno, 

da je odbor  delovala v smeri spremljanja dogodkov znotraj DOS Ljubljana in ZOSS-a. Na 

skupščini je bilo sprejetih nekaj sklepov, ki so se nanašali na delovanje ZOSS-a. Poslali naj bi 

se dopisi na ZOSS, ki se nanašajo na tekoče probleme. Iz zapisnikov UO DOS Ljubljana je 

razvidno, da so bili sprejeti sklepi v tej smeri. Podanih je bilo mnogo predlogov in nestrinjanj 

na ZOSS, kar člani NO DOS Ljubljana podpiramo. UO DOS Ljubljana je izvršil vse sklepe, 

ki so bili sprejeti na skupščini DOS Ljubljana z dne 29.3.2011. 

 

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. Aktivnost SO DOS Ljubljana je razvidna iz zmanjšanja števila odpovedi in 

predelegacij. Prišlo je do sodelovanja med DOS Ljubljana in DOS Dolenjska pri pokrivanju 

tekem  v Kočevju. Delovanje se kaže tudi skozi organizacijo licenčnih seminarjev in 

sestankov na katerih se je govorilo o kontroli sodnikov DOS Ljubljana, da bi se s tem 

izboljšala kakovost sojenja. 

 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

V Ljubljani 10.3.2012 

 

Predsednik NO DOS Ljubljana 

 

KRIČKA ANDREJ  

 

 


