
DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV LJUBLJANA
UPRAVNI IN STROKOVNI ODBOR

DATUM: 10. 2. 2009

ZAPISNIK ZDRUŽENEGA SESTANKA UPRAVNEGA IN STROKOVNEGA 
ODBORA 

Prisotni: Aco Kramar, Jana Prešeren, Dejan Perčič, Mihajlo Milojevič,  Iso Adrovič in 
Kaja Maršič.

Upravičeno odsotni: Dejan Jovanovič, Daniel Sever, Primož Tratnik. 

Seja je potekala v lokalu K-% v Kamniku.
Začetek seje ob 19:05

Ad1.)

Mihajlo Milojevič je z dnem 9.2.2009 prevzel delegiranje za DOS Ljubljana. 
Izpostavljeno je bilo, da smo s tem, da se komunicira le preko mailov izgubili del 
osebnega kontakta, ki se ga poskuša ponovno pridobiti. Hkrati pa seveda vsaka 
delegacija oziroma predelegacija poteka preko sistema delegacij (preko e-mailov), 
sodniki pa morajo delegacijo potrditi, kar se striktno zahteva od vseh.

Sklep 1: Z dnem 9.2.2009 delegiranje za DOS Ljubljana prevzame Mihajlo 
Milojevič.

Ad 2.)

Izda se zadnje opozorilo zamudnikom s potnimi nalogi, da je potrebno le-te napisati 
do 15. februarja 2009. Ponovno se poudari, da se jim v primeru, da ne bodo potnih 
nalogov napisali do določenega termina nameni 10% od sodnikovega zaslužka za to, 
da jih bo nekdo izpisal namesto njega.

Sklep 2 : Potni nalogi morajo biti napisani do 15.2.2009, v kolikor jih sodniki ne 
bodo poslali senameni 10% od sodnikovega zaslužka za to, da jih bo nekdo 
izpisal namesto njega.

Ad 3.)

26. marca bo volilna skupščina DOS Ljubljana. Komisije, ki delujejo znotraj društva 
imajo do 1.3. 2009 čas, da sestavijo poročila. Nadzorni odbor bo naknadno podal le 
komentar na finančno stanje, ki bo predvidoma sestavljeno kasneje.

Sklep 3: Skupščina DOS Ljubljana se organizira 26.3.2009.



Ad 4.)

V drugi polovici februarja bomo izvedli izpiti za nove sodnike. Prav tako se bo 
organiziralo ponovno srečanje ostalih sodnikov, kjer bi se lahko še enkrat pogovorili o 
vseh aktualnih zadevah, ki se jih tičejo - sojenje, dokumenti, obračuni, potni nalogi,....

Sklep 4: V drugi polovici februarja se organizira seminar za nove sodnike, na 
katerega se povabi tudi ostale sodnike, ki imajo željo utrditi svoje znanje.

Ad 5.)

4. 2. 2009 je imel upravni odbor korespondenčno sejo, na kateri je bil sprejet sklep o 
odpovedih. Sodniki si morajo za neupravičeno odpoved najti sami zamenjavo , 
oziroma če to namesto njih naredi DOS, se ta usluga primerno plača: sodniki C2 – 
2€, sodniki C1 – 4€, sodniki B liste 6€ in sodniki A liste 8€. Odpoved turnirja se šteje 
kot enkratna odpoved. Sklep je bil sprejet.

Sklep 5: Sprejet je bil sklep, da si morajo sodniki za neupravičeno odpoved 
zamenjavo najti sami, oziroma če to namesto njih naredi DOS se jim to 
ustrezno zaračuna. Apeliramo na sodnike, da na sistemu redno vpisujejo svojo 
zasedenost, saj v primeru, da sodnik tega ne javi, ga DOS lahko v prostem 
terminu delegira.

Konec seje ob 21:45

Tajnik DOS Lj.:
Kaja Maršič


