UPRAVNI ODBOR
Datum: 7. 6. 2007

ZAPISNIK 8. SEJE UO DOS LJUBLJANA
Seja je bila 6. 6. 2007 na Grošljevi 8 v Ljubljani.
Seja se je začela ob 2015.
Prisotni člani UO: Aco Kramar (predsednik), Dejan Perčič, Kaja Maršič, Daniel Sever,
Mihajlo Milojević, Jana Prešeren (prišla ob 2030)
Opravičeno odsotni: Dejan Jovanović
Prisotni so sprejeli predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika 7. seje UO
Pregled zapisnika skupščine DOS Ljubljana
Licenčni seminar
Piknik
Razno

Ad 1.) Pregled in potrditev zapisnika 7. seje UO
Prisotni so pregledali zapisnik 7. seje UO DOS Ljubljana. Na zadnji skupščini je bil za
predsednika DK izbran Janez Šuštaršič, zaradi odstopa Draga Bičaniča pa je bil za člana
DK izvoljen še Marko Blaznik.

Sklep 1:

Soglasno se sprejme in potrdi zapisnik 7. seje UO DOS Ljubljana.

Ad 2.) Pregled zapisnika skupščine DOS Ljubljana
Aco Kramar je izpostavil majhno število članov na skupščini, ki je bila 27. 3. 2007 (le
11). Skupščina je bila sklicana tako hitro zato, ker je bilo potrebno poslati poročila na
davčno upravo in AJPES.
Glede sprememb statuta s strani članov še niso prišli nobeni predlogi sprememb. Statut
bo potrebno pred naslednjo pregledati in uskladiti z novim zakonom o športu (društvih).
Aco Kramar je zopet poudaril, da je potrebno mlade sodnike spodbujat, da se udeležujejo
skupščin društva.
Na skupščini je bil sprejet sklep, da se na naslednji skupščini ZOSS sproži vprašanje
glede namenske porabe sredstev. Prav tako se postavi vprašanje, zakaj ni bil uresničen
sklep o odprtju ločenega računa.
Člani naj pri pisanju potnih nalogov upoštevajo sklep skupščine, da se od skupnega
zneska odšteje 5% in za ta znesek napišejo potne naloge.

Ad 3.) Licenčni seminar
Dejan Perčič je povzel zadnja dogajanja na ZOSS-u. Zaradi odstopa Marka Seifreda z
funkcije predsednika Komisije za izobraževanje in napredek so vsi seminarji odpovedani
do jeseni. Seminar za C in D listo, ter Z listo (zapisnikarji) bodo morali DOS-i
organizirati sami, in sicer do 9. 9. 2007. Seminarje za A in B listo bo verjetno ZOSS
organizirala sama v začetku septembra.
Seminar za C in D listo, ter za Z listo (zapisnikarji) bo 9. 9. 2007 (nedelja). Seminar bo v
Kamniku, hkrati pa bo organiziran piknik.

Sklep 2:

Edini seminar za C in D listo, ter za Z listo bo 9. 9. 2007 v
Kamniku. Hkrati bo organiziran piknik.

Ad 4.) Piknik
Člani so v prejšnji točki sprejeli sklep o organizaciji piknika za letošnjo sezono hkrati z
licenčnim seminarjem (sklep 2).
Ad 5.) Razno


Jana Prešeren je na kratko povzela zadnja dogajanja na ZOSS-u glede izplačil
sodnikov, novega sistema obračunavanja in ločitev ZOSS-a od OZS. Člani UO
DOS Ljubljana smo pregledali različne izračune (gradivo prinesel Dejan Perčič)
in razpravljali o prednostih in pomanjkljivostih različnih sistemov.

UO DOS Ljubljana je sprejel enotno stališče, ki ga bo predstavilo na skupščini ZOSS.

Sklep 3:

DOS Ljubljana predlaga, da se ZOSS ustanovi kot pravna oseba
in s tem tudi ločen račun. Delovanje ZOSS-a ostane sicer
nespremenjeno (sodelovanje z OZS).
Dejan Perčič in Jana Prešeren bosta preverila pripravljenost OZS za tovrstno
sodelovanje in v primeru pozitivnega odgovora od sekretarja OZS, Igorja Dolinška, ta
predlog posredovala ostalim DOS-om kot dodatno gradivo za naslednjo skupščino
(21. 6. 2007).


Glede letošnjih nakupov dodatne opreme za člane DOS Ljubljana se je UO DOS
Ljubljana odločil, da se sodnikom kupi nove sodniške torbe.

Sklep 4:

Pridobi se 3 ponudbe za nakup novih športnih torb za sodnike.


Glede predloga, ki je bil podan na skupščini, da se novim članom kupi piščalko in
kartone je UO DOS Ljubljana mnenja, da je subvencija opreme v višini 25 €
(6000 sit) zadostna, zato ni potrebno novim sodnikom dati piščalke in kartonov.



DOS Ljubljana je prejelo razpis za delegate-kontrolorje v tekmovalni sezoni
2007/2008.

Sklep 5:

DOS Ljubljana za tekmovalno sezono 2007/2008 ne predlaga
nobenega kandidata za delegata-kontrolorja.


Predlagani delegati za skupščino ZOSS so:
o Daniel Sever
o Dejan Perčič
o Jana Prešeren
o Aco Kramar
o Andrej Krička
o Janez Šuštaršič
o Marko Blaznik
o Mihajlo Milojević



Jano Prešeren je zanimalo, kakšno je stanje z dodatno opremo za sodnike
(nogavice, majice, sodniški trakci, kartoni…). Mihajlo Milojević je povedal, kaj je
prevzel od Mihe Blaznika pri prevzemu poslov tajnika.

Sklep 6:

Aco Kramar in Mihajlo Milojević do 20. 6. 2007 naredita popis
dodatne opreme. Ta seznam se objavi na spletni strani društva.
Sodniki lahko Acotu Kramarju ali Mihajlu Milojeviću sporočijo,
kaj jim še manjka in to prevzamejo najkasneje na pikniku.

Seja je bila zaključena ob 2215.
Zapisal:
Mihajlo Milojević

