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DATUM: 16. 11. 2006

ZAPISNIK 6. SEJE UO DOS LJUBLJANA

Seja je bila v soboto 11.11.2006 ob 09.30 uri v Ljubljani, Tabor 6.

Prisotni: Aco Kramar, Dejan Perčič, Iso Adrovič, Jana Prešeren, Dejan Jovanovič,
Ostali prisotni :  Marko Blaznik;
Opravičeno odsotna: Daniel Sever in Miha Baznik;

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 5. seje UO
2. Razno

Ad 1.)
Člani UO niso prejeli zapisnika 5. seje. Prav tako še vedno ni zapisnika skupščine, ki je bila v 
Logatcu.

SKLEP 1:
Tajnik DOS Lj. mora takoj poslati zapisnik 5. seje UO in zapisnik skupščine DOS Lj.

Ad 2.)
Pod razno so člani UO obravnavali:

• Ugotavlja se, da nekateri sodniki odpovedujejo delegacija prepozno, ali pa z neupravičenimi 
razlogi. Razlog kot je »žal ne morem«, »rojstni dan moje mame«,… niso opravičljivi.

SKLEP 2:
Sodniki, ki odpovedujejo delegacijo manj kot 72 ur pred tekmo morajo sami najti zamenjavo 
in to javiti Blaznik Marku. Proste sodnike v posameznih terminih lahko najdejo na spletni 
strani DOS Lj.
Sodniki, ki odpovejo delegacijo več kot 72 ur pred tekmo iz neopravičenih razlogov morajo 
sami najti zamenjavo in to javiti Blaznik Marku.

SKLEP 3:
Marko Blaznik ima nekaj popravkov za program za delegiranja. Popravke se pošlje Poglajen 
Boštjanu.

SKLEP 4:
V letošnji sezoni se poskuša izvesti interno ocenjevanje, saj so ta ocenjevanja v preteklosti 
pokazala da je to dobro za mlade sodnike.

• SO je na svoji seji določilo kandidate za napredovanje iz C na B listo sodnikov, vendar 
kandidati niso bili javljeni na ZOSS.
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SKLEP 5:
Tajnik DOS Lj. mora takoj poslati na ZOSS obvestilo o kandidatu za napredovanje. Edini 
kandidat je Golob Davorin. V prihodnje mora tajnik izpeljati vse sklepe, ki jih na seji sprejme 
UO in SO.

• Letos je bilo kar nekaj težav z izplačevanjem. Najprej je nastala zamuda pri OZS, nato pa še 
težave pri plačevanju prek Pro Klika. Kljub vsemu nekateri sodniki še vedno niso poslali 
potne naloge, zato tudi izplačilo še ni bilo izvedeno. Vsi ti sodniki bodo prejeli opomin, da 
naj v najkrajšem času to uredijo.

SKLEP 6:
Vsi  sodniki,  ki  niso poslali  potnih nalogov za sezono 2005/2006 bodo po elektronski  pošti 
seznanjeni  koliko  potnih  nalogov  še  niso  napisali.  Vsi,  ki  bodo  potne  naloge  poslali  do 
31.11.206 bodo denar prejeli, za vse ostale pa se smatra, da nimajo terjatev do DOS Lj.

SKLEP 7:
Pri  prvem izplačilu za tekmovalno sezono 2006/2007 se sodnikom odšteje  članarina za to 
sezono.

SKLEP 8:
Potek izplačevanj bo v letošnji  sezoni  enoten za vse sodnike,  in  sicer,  ko bo OZS poslala 
specifikacijo sodnikov, se o višini nadomestil za sojenje obvesti posamezne sodnike. Določi se 
14. dnevni rok za pošiljanje potnih nalogov. Po preteku tega roka se sodnikom, ki bodo potne 
naloge poslali pravočasno izplača nadomestilo. 
Sodnikom,  ki  pošljejo  potne  naloge  po  roku  za  oddajo,  se  nadomestila  nakažejo  pri 
naslednjem izplačilu in ne takoj (ni umestnih izplačevanj). 
Vsi sodniki morajo konec decembra oddati potne naloge za iztekajoče koledarsko leto, saj je 
to za računovodstvo obvezno. Računovodstvo namreč ne more izplačati potnih stroškov za 
prejšnje leto. Vsi, ki teh potnih nalogov ne bodo poslali, denarja ne bodo mogli dobiti.

SKLEP 9:
Računovodstvo je potrebno čim prej predati računovodkinji, s katero so bili že vzpostavljeni 
stiki in je to pripravljena prevzeti.

• DOS lj. je kupilo termo puloverje za vse sodnike. Nekateri so jih prevzeli na skupščini v 
Logatcu, ostali pa jih lahko prevzamejo pri predsedniku DOS Lj. 

• Člani,  ki  aktivno sodelujejo v organih DOS Lj. bodo za svojo prostovoljno delo prejeli 
puloverje.

• Jana  Prešeren  in  Dejan Perčič  opišete  trenutni  potek  izplačevanja  sodnikov in  preverita 
možnost dodelitve in posledice izplačevanja nagrad sodnikom.

Seja je bila zaključena ob 11.00 uri.

Zapisal:
Dejan Perčič    
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