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ZADEVA : POROČILO NO DOS LJUBLJANA ZA SEZONO 2012/2013 
 
 
V Tekmovalni sezoni 2012/2013 je NO DOS Ljubljana sklical 1 korespondenčno sejo. Ob 
spremljanju spletne strani DOS Ljubljana je bilo razvidno, da tudi v tej sezoni društvo ni 
delovalo kot je znalo v preteklosti. Zapisniki sej različnih odborov in komisij so s starimi 
datumi, ki segajo v lansko in predlansko leto. To nakazuje, da komisije in odbori niso 
sklicevali sej. 
V sezoni 2010/2011 sva s predsednico na skupščini DOS Ljubljana opozorila in deloma tudi 
prevzela soodgovornost za slabo delovanje DOS Ljubljana. Po tej skupščini se je opazil dvig 
krivulje delovanja društva. V sezoni 2012/2013 je ta krivulja zopet padla. 
 
UPRAVNI ODBOR: 
 
Delo UO DOS Ljubljana je bil v tekmovalni sezoni 2012/2013 na nizki ravni. Na spletni 
strani ni videti oziroma mogoče najti zapisnika kakšne seje UO.  
Po skupščini 2012 je NO DOS Ljubljana naslovil dopis UO, v katerem jih NO prosi za pomoč 
pri rešitvi statusa enega od članov. Kot predsednik omenjenega odbora še do danes nisem 
dobil odgovora. Z današnjim dnem še niso oddali poročila za prihajajočo sezono. 
 
STROKOVNI ODBOR: 
 
Strokovni odbor DOS Ljubljana do danes ni poslal poročila. S spletne strani DOS Ljubljana je 
bilo razvidno, da je odbor deloval dobro. Organizirali so usposabljanje za sodnike začetnike in 
dodatni licenčni seminar za sodnike C liste. Pomembno je, da društvo deluje v smeri 
dopolnjevanja in izpopolnjevanja starih in novih sodnikov.   
 
 
DISCIPLINSKA KOMISIJA: 
 
Poročilo DK DOS Ljubljana je bilo do spodaj navedenega datuma dostavljeno. V sezoni 
2012/2013 niso obravnavali oziroma dobili v obravnavo kakšen primer. Na spletni strani je 
mogoče prebrati, da se pojavljajo posamezni primeri izostankov s tekem. To pomeni, da se 
stare rane težko zacelijo. Problematiko izostankov na tekmah je potrebno izpostaviti na 
letošnji skupščini. 
 
  
  



BLAGAJNIK: 
 
Iz poročila je razvidno, da je društvo delovalo pozitivno. Člani NO DOS Ljubljana se 
soglasno strinjamo, da se na skupščini DOS Ljubljana sprejme in s sklepom potrdi letno 
poročilo blagajnika. 
 
Člani DOS Ljubljana so s pomočjo spletne strani seznanjeni s tekočo problematiko. Nimajo 
pa vpogleda v delovanje organov in komisij DOS Ljubljana. Ni nobenih zapisnikov sej, kar 
lahko pri ostalih članih DOS Ljubljana vzbudi sum o kvaliteti DOS Ljubljana . 
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