UPRAVNI ODBOR
Datum: 19.1.2007

ZAPISNIK 7. SEJE UO DOS LJUBLJANA
Seja je bila 19.1.2007 v prostorih OK Kamnik v Kamniku.
Seja se je začela ob 1620.
Prisotni člani UO: Aco Kramar (predsednik), Dejan Perčič, Kaja Maršič, Dejan
Jovanović (prišel ob 1650) Mihajlo Milojević;
Ostali prisotni: Andrej Krička
Opravičeno odsotni: Jana Prešeren, Daniel Sever;
Prisotni so sprejeli popravljeni dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled in potrditev zapisnika 5. in 6. seje UO.
Razrešitev tajnika DOS Ljubljana
Računovodstvo
Potrditev zapisnika skupščine DOS Ljubljana v letu 2006
Primopredaja poslov tajnika
Pregled sklepov s 5. seje predsedstva ZOSS
Razno

Ad 1.)
Prisotni so pregledali zapisnik 5. seje UO DOS Ljubljana.
 Jana Prešeren je na skupščini ZOSS bila izvoljena za predsednico, Aco Kramar pa
za disciplinskega sodnika.
 Delo blagajnika še vedno opravlja Aco Kramar.
Ostali sklepi so bili realizirani.
Prisotni so pregledali zapisnik 6. seje UO DOS Ljubljana.
 Miha Blaznik je zapisnik skupščine DOS Ljubljana poslal 3.1.2007.
 Interno ocenjevanje še ni zaživelo zaradi pomanjkanja časa sodnikov. Dejan
Perčič bo pregledal, kateri sodniki bi lahko ocenjevali mlade sodnike.
 Miha Blaznik na ZOSS ni poslal obvestila o kandidatu za napredovanje. Kandidat
Davorin Golob je vseeno bil ocenjevan.
 Računovodstvo še ni bilo predano računovodkinji. To bo storjeno, ko bodo
poslani vsi potni nalogi do konca leta 2006.

Ostali sklepi so bili realizirani.

Sklep 1:
 Soglasno se sprejme in potrdi zapisnika 5. in 6. seje UO DOS
Ljubljana.
Ad 2.)
Miha Blaznik zaradi pomanjkanja časa ne more opravljati dela tajnika DOS Ljubljana.

Sklep 2:
 Miho Blaznika se razreši z mesta tajnika DOS Ljubljana. Za tajnika
DOS Ljubljana in s tem člana UO DOS Ljubljana se imenuje
Mihajlo Milojević.
Ad 3.)
Aco Kramar je podal poročilo o trenutnem stanju v računovodstvu. ProKlik je sedaj
urejen. Vsi člani razen Isa Adrovića in Lada Modica (oba sta bila o tem obveščena) so
dobili plačano sojenje do konca oktobra, kljub temu da niso še vsi poslali potnih nalogov.
Od zneska nakazila je odštel stroška opreme (za nove sodnike in dodatna naročila) in
članarine za letošnjo sezono.

Sklep 3:
 Dejan Perčič do 24.1.2007 tajniku DOS Ljubljana pošlje specifikacije
za sojenje do konca decembra. Mihajlo Milojević bo specifikacije
poslal sodnikom, ki morajo potne naloge napisati in poslati do
31.1.2007. V kolikor tega ne bodo naredili DOS Ljubljana do teh
sodnikov nima terjatev.
Aco Kramar je opozoril na nove sodnike, ki so še vedno dolžni DOS-u Ljubljana za
opremo.

Sklep 4:
 Mihajlo Milojević kontaktira Marka Blaznika, naj te sodnike
delegira na tekme v spomladanskem delu.
Ad 4.)
Prisotni so pregledali zapisnik skupščine DOS Ljubljana z dne 22.9.2006. Na zapisnik
niso imeli pripomb.

Sklep 5:
 Soglasno se sprejme in potrdi zapisnik skupščine DOS Ljubljana.
Ad 5.)
Mihajlo Milojević je prisotnim predal poročilo primopredaje poslov tajnika. Povedal je,
da primopredaja še ni v celoti dokončana, vendar sta z Mihom Blaznikom v kontaktu.

Sklep 6:
 Soglasno se sprejme in potrdi poročilo primopredaje poslov tajnika.
Ad 6.)
DOS Ljubljana je 18.1.2007 v vednost prejelo od sekretarja ZOSS dopis št. 490/0 v
katerem je sklep: »V soboto 20.1.2007 se sodi vse DOL. Kot opozorilo na nastalo
situacijo se vse tekme 1. DOL pričnejo s 15- minutno zamudo.«
UO DOS Ljubljana je v zvezi s tem dopisom sprejelo stališče, da ga bomo v celoti
upoštevali.

Sklep 7:
 DOS Ljubljana bo v celoti upošteval sklepe, ki jih je predsedstvo
ZOSS sprejelo na 5. seji.
Ad 7.)
Pod razno so člani UO obravnavali:


Aco Kramar je člane UO DOS Ljubljana obvestil, da je potrebno do konca marca
2007 sklicati skupščino DOS Ljubljana. Za datum skupščine predlaga 23.3.2007.



UO DOS Ljubljana je 11.9.2006 prejel odstop Mateja Ivanca z mesta člana in
predsednika Disciplinske komisije pri DOS Ljubljana.

Sklep 8:
 UO DOS Ljubljana sprejema odstop Mateja Ivanca z mesta
predsednika in člana Disciplinske komisije pri DOS Ljubljana. UO
DOS Ljubljana razpisuje prosto mesto predsednika Disciplinske
komisije pri DOS Ljubljana.

Upravni odbor za člana in predsednika Disciplinske komisije pri DOS Ljubljana predlaga
Janeza Šuštaršiča.


UO DOS Ljubljana prosi za statistiko predelegiranja in odpovedi sojenja. Mihajlo
Milojević prošnjo posreduje Marku Blazniku.



Kaja Maršič je predlagala, da naj bo naslednja seja UO DOS Ljubljana v Ljubljani.

Seja je bila zaključena ob 1740.
Zapisal:
Mihajlo Milojević

