
DOS LJUBLJANA
Upravni odbor

Zapisnik 8. seje upravnega odbora DOS Ljubljana.

Seja je bila v ponedeljek, 10.3.2008 ob 20.15 uri v Kamniku.

Povabljeni so bili člani UO, NO in predlagani delegati za skupščino ZOSS.
Prisotni: Kramar Franci, Adrovič Iso, Maršič Kaja, Milojevič Mihajlo, Perčič Dejan, Prešeren 
Jana, Sever Daniel.

Opravičeno odsotni: Krička Andrej, Šuštaršič Janez, Jovanovič Dejan

Dnevni red:

1. Skupščina ZOSS
2. Skupščina DOS Ljubljana
3. Pisanje potnih nalogov
4. Delegiranje sodnikov
5. Tajnik DOS Ljubljana
6. Razno

Ad.1)
Predlagani delegati za skupščino ZOSS so:

Kramar Franci
Mihajlo Milojević
Prešeren Jana
Perčič Dejan
Adrovič Iso
Sever Daniel
Šuštaršič Janez
Krička Andrej

Predlagani kandidati so potrdili prisotnost na skupščini ZOSS.

SKLEP 1: UO Potrjuje predlagane kandidate za skupščino ZOSS.

Prisotni  so  pregledali  gradivo  za  skupščino  ZOSS.  Predlagan  spremembe  gradiva  za 
skupščino ZOSS:

• Dnevni red skupščine – točko 11 (»spremembe poslovnika skupščine ZOSS«) se za 
točko 4.

• Izplačevanje  sodniških  stroškov  –  nova  zakonodaj  omogoča  izplačevanje  potnih 
stroškov nečlanom kluba. S tem se lahko vrnemo na ločeno obračunavanje takse in 
potnih stroškov Ta predlog se poda na skupščino.

• Članstvo odbojkarskih klubov v ZOSS. Ker se je šele približno četrtina odbojkarskih 
klubov včlanila v ZOSS (potrebno za ohranjanje trenutnega načina izplačil) UO DOS 
Ljubljana  predlaga,  da  skupščina  ZOSS  sprejme  sklep,  da  se  klubom,  ki  se  do 



določenega  datuma  (določi  skupščina)  na  včlanijo  v  ZOSS v  prihodnje  izstavlja 
fakture za opravljeno storitev.

• Statut  ZOSS – DOS Ljubljana  predlaga,  da se  4.,  5.  7.  in  8.  podtočke  54 člena 
prestavi med dopolnilne pridobitne dejavnosti

• Finančno poročilo  – zaradi  možnih  nejasnosti  in vprašanj  pri  finančnem poročilu 
ZOSS  za  leto  2007  DOS  Ljubljana  predlaga,  da  se  na  skupščino  ZOSS  povabi 
računovodjo, ki je pripravil poročilo.

• Finančni plan ZOSS 08 – Dejan Perčič je predstavil svoje predloge oz. pripombe na 
finančni plan ZOSS. Predloge Mihajlo Milojević pošlje na ZOSS in se posredujejo 
ostalim DOSom.

Ad. 2)
Skupščina DOS Ljubljana bo 28.3.2008 ob 18. uri v Ljubljani. Prosto za skupščino se določi 
naknadno,  Kaja  Maršič  in  Mihajlo  Milojević  poiščeta  ustrezen  prostor.  Zaskrbljujoče  je 
dejstvo, da se predvsem mladi sodniki ne udeležujejo tovrstnih dogodkov DOS Ljubljana. S 
tem namenom bo DOS Ljubljana skupščino organiziral skupaj s še enim dogodkom (točno kaj 
bo znano naknadno).

Ad. 3)
Že dalj časa je veliko težav s pisanjem potnih nalogov. Ker nekateri člani tudi do danes niso 
poslali potnih nalogov za leto 2007 ni mogoče narediti zaključne bilance za leto 2007. UO je 
razpravljal o več možnostih,  kako doseči, da bi člani pravočasno pošiljali potne naloge in 
sprejeli

SKLEP 2: V koliko sodnik ne bo pravočasno poslal potnih nalogov bo to namesto njega 
storil nekdo drug. Namesto 5% pa se bo od zaslužka odbilo 15%. Razliko 10% dobi tisti, ki  
je napisal potne naloge.

SKLEP 3: Rok za pošiljanje potnih nalogov za leto 2007 ter 3. in 4. obrok sezone 2007/2008  
je 27.3.2008. 

V kolikor kdo nima specifikacije oz. ne ve za koliko še mora napisati potne naloge naj to 
sporoči Mihajlu Milojeviću.

Ad. 4)
Zaradi  drugih  obveznosti  Marka  Blaznika  je  delegiranje  prevzel  Primož  Tratnik.  Vse 
zamenjave  in  odpovedi  se  še  vedno  sporoča  na  delegacije@drustvo-doslj.si oz.  preko 
internetnega sistema delegacij..

Sklep 4: Delegiranje v DOS Ljubljana prevzame Primož Tratnik.

V letošnji sezoni je prišlo do nekaterih napak pri delegiranju. Na nekaterih tekmah mlajših 
selekcij  je  bil  samo  1  sodnik,  na  mali  in  mini  odbojki  ni  bilo  možno  vedno  zagotoviti 
popolnega sodniškega zbora, v enem primeru pa je so bili na turnir B lige delegirani 2 sodnika 
in zapisnikar namesto 1 sodnik in zapisnikar.  OZS priznava stroške samo za 1 sodnika in 
zapisnikarja. Ker je prišlo do napake na strani DOS Ljubljana bo razliko za 2. sodnika poril 
DOS Ljubljana.

Sklep 5: stroške 2. sodnika na turnirju B lige (D. Kumar, »datum«) krije DOS Ljubljana.

mailto:delegacije@drustvo-doslj.si


Mihajlo Milojević je izpostavil tudi problem pri delegacijah, in sicer da sodniki ne potrjujejo 
delegacij v sistemu. Sodnike se poziva, da redno pregledujejo delegacije in jih tudi potrjujejo.

Ad. 5)
Zaradi  preobremenjenosti  Mihajla  Milojeviča  je  Dejan  Perčič  predlagal,  da  delo  tajnika 
prevzame nekdo drug. Delo tajnika je pripravljena prevzeti Kaja Maršič.

Sklep 6: Kaja Maršič je nova tajnica DOS Ljubljana. Mihajlo Milojevič ostane član UO 
DOS Ljubljana.

Seja se je zaključila ob 22.30.

Zapisal:

Mihajlo Milojevič


