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Zadeva: Poročilo o delu Upravnega odbora DOS Lj v letu 2011 

 

V letu 2011 smo imeli tri seje UO, na katerih smo obravnavali tekočo problematiko in več 
korespondenčnih sej, kjer smo se odločali predvsem o primernih korakih, s katerimi smo 
predsedstvo ZOSS opozarjali na nepravilnosti. Največ aktivnosti UO je bilo ravno na relaciji 
DOS Lj. in ZOSS.  

Tekmovalna sezona se bliža koncu. S strani DOS Lj. jo lahko z vidika sojenja ocenimo kot 
uspešno. Manj razveseljivi so zaostanki s plačili in zevajoča finančna luknja v proračunu 
ZOSS. Prisiljeni smo bili tudi sprejeti nove Pravilnike tekmovanj, kar je v praksi pomenilo, da 
na tekmah mlajših kategorij ni bilo drugega sodnika. Zavedamo se in na to smo tudi 
opozarjali, da so s tem prikrajšani tako klubi kot mlajši sodniki, ki tako ne morejo pridobiti 
ustreznih navodil za odpravo pomanjklivosti v tehniki sojenja, s strani bolj izkušenega 
sodnika. 

V novi sezoni smo prejeli tudi nove uniforme, za katere je DOS Lj. sofinancirala 30€/sodnika. 
Uniforme zaradi težav z dobaviteljem še niso realizirane do konca. Zadevo rešuje ZOSS. Za 
lepši izgled naših sodnikov smo poskrbeli z nabavo novih belih pasov. 
Opozoriti pa velja, da je uniforma za tiste, ki ste jo že prejeli obvezna na vsaki tekmi pod 
okriljem OZS. V zadnjem času opažamo, da se nekateri sodniki tega ne držijo, zato smo 
sprejeli tudi sklep o sankcioniranju teh sodnikov. 

V lanski sezoni smo prenovili našo spletno stran, ki še vedno ni zaživela kot si sami to 
želimo. Zato pozivam vse še enkrat vse, da delite vaše izkušnje, vprašanja, dileme glede 
sojenja, same organizacije, vodenja DOS Lj,ZOSS ali OZS... 

Na tej skupščini bo predstavljen tudi izboljšan sistem za pregled vseh informacij, ki jih sodnik 
potrebuje s strani DOS Lj, ter za izdelavo potnih nalogov. S to aplikacijo vam bomo še 
dodatno olajšali preglede finančnih podatkov, vaših delegacij in samo pisanje potnih nalog. 
Sama aplikacija se bo do konca tekmovalne sezone še nadgrajevala, z novo tekmovalno 
sezono pa bo delovala nemoteno (do takrat pa se vam že v naprej opravičujemo za morebitne 
težave - prosimo, da nas v primeru ugotovljene napake oz. pomanjklivosti o tem obvestite). 
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