
DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV LJUBLJANA
UPRAVNI IN STROKOVNI ODBOR

DATUM: 3.10.2008

ZAPISNIK ZDRUŽENEGA SESTANKA UPRAVNEGA IN STROKOVNEGA ODBORA

Prisotni: Aco Kramar, Jana Prešeren, Dejan Perčič, Mihajlo Milojevič, Primož Tratnik 
in Kaja Maršič
Upravičeno odsotni: Dejan Jovanovič, Daniel Sever, Iso Adrovič

Ad. 1)
Primož Tratnik (pooblaščenec za delegiranje) naj pri delegiranju upošteva splošne 
želje. Člane društva se o željah o izvzetju pri določenih (nap. trener na mlajših 
selekcijah igralec v ligi,...) delegacijah vpraša. Če želja ne bodo izrazili se smatra, da 
se jih lahko delegira na vse kategorije. 
Vsa društva odbojkarskih sodnikov se povpraša, če imajo med svojimi sodniki 
študente, ki študirajo v Ljubljani in bi bili pripravljeni soditi tekme na območju DOS Lj, 
kadar so v Ljubljani.

Sklep 1: Člane društva se povpraša o željah glede delegiranja in se pozanima 
pri drugih društvih ali bi bil kdo od njihovih študentov, ki študirajo v Ljubljani 
pripravljen soditi tekme na območju DOS Lj.

Ad.2)
Urediti je potrebno internetno stran društva. Kaja Maršič mora poskrbeti, da bodo na 
strani vsa potrebna obvestila ter ažurirani dokumenti. Boštjanu Poglajnu se naroči, 
da naj v sistem vnese možnost »sodim v višjih ligah«, kot možnost javljanja 
zasedenosti na določen dan. Prav tako naj spremeni napis »člani« v »aktivni sodniki 
(v sezoni)«. Sodnikom, ki nimajo gesla za dostop do delegacij se pošlje nova gesla.

Sklep 2: Boštjan Poglajen naj po navodilih spremeni in ažurira spletno stran 
društva. Sodniki A in B liste naj ažurno javljajo delegiranje na višje lige tudi na 
sistem za delegiranje DOS Lj.

Ad.3) 
Na C listi imamo skupno 8 sodnikov. Liste so bile potrjene. Odločili smo, da ne bomo 
uvedli kvot, ampak se bo resnost in pripravljenost sodnikov za sojenje analizirala 
prek njihovega javljanja zasedenosti, odpovedi in sprejemanja predelegacij. Na liste 
se uvrsti tudi sodnike: Mevludin Mehovič, Aco Kramar, Marko Ramljak, Matej Ivanc, 
Lado Modic in ostali, ki se niso udeležili seminarja in izrazili pripravljenost za sojenje. 
Omenjeni sodniki ne bodo upravičeni do povračila stroškov za prvo tekmo, ki jo bodo 
sodili. 

Sklep 3: Potrdi se liste sodnikov, poleg tega se na C2 listo pogojno sprejme 
sledeče sodnike: Mevludin Mehovič, Aco Kramar, Marko Ramljak, Matej Ivanc 
in Lado Modic.



Ad.4)
Po srednjih šolah se poizkusi v okviru obveznih izbirnih vsebin organizirati tečaje za 
sodnike. Razpis se podpre z nagradami (piščalke, majice, …)  ki bi motivirale bodoče 
sodnike. 
Vsako leto od sedaj naprej bo drugo nedeljo v septembru v Kamniku izpeljan licenčni 
seminar za nove in stare sodnike.

Sklep 4: Mihajlo Milojevič bo poizkušal vpeljati tečaj sojenja v srednje šole po 
Ljubljani.

Sklep 5: UO sprejema sklep, da bo od sedaj naprej vsako leto, drugo nedeljo v 
septembru licenčni seminar v Kamniku. Vse sodnikeDOS Lj. je potrebno 
obvestiti o tem sklepu.

Ad.5)
Mihajlo Milojevič bo poizkušal pridobiti pisno zagotovilo, da je izplačevanje potnih 
nalogov nečlanom kluba dovoljeno. Sodnikom bo DOS LJ. povrnil razliko med s 
strani drugih društev izplačano in maksimalno neobdavčeno kilometrino za tekme 
pod okriljem OZS. Pridobiti je potrebno pisno potrditev sodniških nadomestil od OZS. 
Izplačila potnih stroškov s strani domačina naj se izvede takoj po tekmi, šele nato naj 
sledi pogovor z delegatom. Še enkrat naj se poudari, da se sodnik odpove potnim 
stroškom, če potnega naloga ne izpolni. Spremljali bomo kaj se bo dogajalo s 
porabljenim časom na turnirjih in tekmami in po potrebi po določenem času od ZOSS 
zahtevali spremembe.

Sklep 6: UO sprejema, da so sodniki DOS Ljubljana upravičeni do povračila 
potnih stroškov v višini razlike med že izplačano s strani drugih društev 
oziroma drugih pravnih oseb ter maksimalno neobdavčeno kilometrino po 
zakonu.

Sklep 7: Sodnike se še enkrat opozori, da v kolikor sodnik potnega naloga ne 
izpolni pomeni, da se potnim stroškom odpoveduje.

Ad.6 )
Finančno stanje društva je pozitivno. Ko se ugotovi končno stanje dolga sodnikom, 
se jim lahko le-ta izplača.

Sklep 8: Ko se ugotovi končno stanje dolga do sodnikov, se jim bo le-ta 
izplačalo.

Ad.7)
Marku Blazniku se za opravljanje nalog v DOS Lj na ustrezen način zahvali . Za 
realizacijo je zadolžena Kaja Maršič.

Sklep 9: Marku Blazniku se za večletni trud ustrezno zahvali.
 
Ad. 8)
Naslednji sestanek naj se skliče v roku dveh do treh mesecev, februarja bo potrebno 
organizirati volilno skupščino. 



Sklep 10: Naslednji sestanek se skliče v roku dveh mesecev. Februarja se 
organizira volilna skupščina.

Ad. 9)
Še vedno je na voljo nekaj sodniške opreme. Potrebno bo poskrbeti za popolno 
opremo novih sodnikov.

Ad.10)
ZOSS naj pripravi izjave za trenerje ali igralce brez licence. Poleg tega naj razmisli o 
tem, da bi bili potni nalogi na istem papirju kot zapisniki (samokopirni), tako da 
sodniku ostane ena kopija, kot dokazilo, da je določnemu klubu res predal potni 
nalog. 


