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DATUM:  29.3.2011 

ZAPISNIK SKUŠČINE DOS LJUBLJANA 

 

Skupščina je potekala v torek, 29.3.2011, v prostorih osnovne šole Stranje v Stranjah. 

 

Prisotni:  Aco Kramar, Dejan Perčič, Ajda Cilenšek, Jana Prešeren, Danijel Habjan, Jaka Klemenčič, 

Maja Spirovska, Marko Gruden, Irena Podlesnik, Dušan Saurin, Živa Sivka, IsoAdrovič, Marko Blaznik, 

Janez Šuštaršič, Maša Serec, Matej Ivanc, Daniel Sever in Kaja Maršič. 

 

Dnevni red: 

1. Otvoritev skupščine 

2. Izvolitev delovnih teles Skupščine 

3. Uvodni pozdrav predsednice DOS Ljubljana  

4. Poročilo verifikacijske komisije  

5. Sprejem dnevnega reda Skupščine 

6. Potrditev zapisnika prejšnje Skupščine 

7. Razprava o poročilih organov DOS Ljubljana 

8. Sprejem finančnega poročila za leto 2009 

9. Sprejem finančnega plana za 2010 

10. Razno 

 

Ad 1) 

Začetek Skupščine je bil predviden ob 18:00 uri. Ker ob predvidenem času ni bilo prisotnih dovolj 

članov, da bi bila skupščina sklepčna, je bil začetek skladno s 27. členom  Statuta preložen za 15 

minut. Skupščina se je ob zadostnem številu članov začela ob 18:15 uri. 

 

Ad 2) 

Po pozdravu in kratkem uvodnem govoru je predsednica Jana Prešeren predlagala sledečo sestavo 

delovnih teles skupščine: 

Delovno predsedstvo: predsednik Aco Kramar ter člana Janez Šuštaršič in Jaka Klemenčič 
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Verifikacijska komisija:  Irena Podlesnik, Marko Gruden 

Overovitelja zapisnika :  Živa Sivka, DušanSaurin 

Zapisnikar : Kaja Maršič 

 

Sklep 1: 

 Člani delovnega predsedstva so soglasno sprejeti.  

 

Ad 3) 

Verifikacijska komisija je podala poročilo o prisotnosti delegatov na skupščini. Od 52 možnih 

delegatov je bilo ob 18:15 uri prisotnih 18 delegatov. Verifikacijska komisija je skladno s 27. členom 

Statuta ugotovila, da je skupščina sklepčna. 

Sklep 2: 

 Verifikacijska komisija je potrdila sklepčnost skupščine. 

 

Ad 4) 

Predsednik delovnega predsedstva je dal na glasovanje predlagani dnevni red skupščine. 

Sklep 3: 

 Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 5) 

Zapisnik prejšnje seje je bil dosegljiv na internetni strani društva, kjer so si ga člani lahko prebrali. Na 

kratko je bilo povzeto dogajanje na prejšnji skupščini in prisotni so podali nekaj komentarjev na 

sklepe prejšnje skupščine, in sicer: 

 Na točko Ad5), kjer je bilo izpostavljeno vprašanje glede pokritja nadomestil za sojenje v 

primeru zaprtja in prenehanja poslovanja kakšnega izmed odbojkarskih klubov oz. društev. 

Na ZOSS smo naslovili vprašanje vendar eksplicitnega odgovora na to temo nismo dobili. 

Vodstvo ZOSS-a je razložilo, da trenutno še ni prišlo do situacije, da bi bilo kakšno društvo v 

zapiranju, v morebitnem tovrstnem primeru pa bi se izpeljala izterjava, vendar so v ZOSS 

poudarili, da ni bojazni za kaj takega. Konkretnejšega odgovora DOS Ljubljana ni prejela. 

 

 Glede sklepa pod številko 13 je bila podana obrazložitev, da smo tako odbojkarski klub 

Črnuče kot tudi predsedstvo ZOSS obvestili o sprejetju sklepa DOS Ljubljana, da v kolikor se v 

naslednji sezoni 2011/2012 sistem izplačevanja potnih stroškov ne spremeni in odbojkarski 

klub FITT Črnuče še vedno ne bo plačeval teh stroškov skladno s sprejetimi dogovori in pravili 
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ZOSS, sodniki DOS Ljubljana ne bodo več primorani soditi na njihovih tekmah. V kolikor se bo 

sodnik vseeno odločil za sojenje tekem/turnirjev, katerih organizator bo društva FITT Črnuče, 

bo s tem prevzel tveganje, da morebiti ne bo dobil povrnjenih potnih stroškov. 

 

Sklep 4: 

 Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 6) 

Predsednica društva je na kratko povzela dogajanje v društvu ter poudarila, da smo v preteklem letu 

začeli zopet aktivno spremljati delo ZOSS ter posredovati pri morebitnih dvomljivih ali po mnenju 

DOS nesprejemljivih odločitvah predsedstva ZOSS. Posebno ponosno je povedala, da nam je uspelo 

za vse sodnike brezplačno zagotoviti bunde, ki nas bodo v mrzlih dneh grele med prihodom in 

odhodom na tekme. Povedala je tudi, da se za naslednje leto predvideva nakup nove sodniške 

opreme, pri kateri bo DOS Ljubljana vsakemu članu subvencioniral 30 Eur, tako da bo nova oprema 

lažje dosegljiva vsakemu članu. 

 

Sklep 5: 

 Poročilo predsednice društva je bilo soglasno sprejeto. 

 

Ad 7) 

Predsednik disciplinske komisije je podal poročilo za delo v preteklem letu. Komisija ni obravnavala 

nobenega primera. Predsednik komisije je podal pohvalo strokovni komisiji DOS Ljubljana, ker 

sprotno obravnava in odpravlja nastale probleme na turnirjih in tekmah, s čimer tudi prispeva k 

temu, da disciplinska komisija, katere naloga je zgolj sankcioniranje, nima veliko oz. nič dela. 

 

Sklep 6: 

 Poročilo disciplinske komisije je bilo soglasno sprejeto. 

 

Ad 8) 

Predstavnik strokovne komisije je povzel dogajanje v društvu iz njihove perspektive. Povedal je, da je 

bilo v preteklem letu organiziranih vsaj pet dogodkov na temo izobraževanja mlajših sodnikov ter da 

so ves čas skušali biti v oporo mlajšim ter jim v primeru kakršnih koli nejasnosti pomagali. Še vedno 

pa pogrešajo večjo aktivnost ostalih sodnikov pri izobraževanju. Prav tako apelirajo na vse člane naj 

zastavljajo vprašanja preko internetne strani ali po e-mailu, da se lahko potem vsa vprašanja 

razčistijo, ter tako ne prihaja do problemov na tekmah. Povedal je tudi, da se letno povečuje število 
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sodnikov DOS Ljubljana, ki sodijo na višjih ligah, kar nedvomno kaže na dobro delo strokovne komisije 

in celotnega društva.  

Ob koncu je na vse sodnike apelirala tudi predsednica in še enkrat poudarila naj zastavljajo in 

pošiljajo vprašanja, poudarila da vse te razprave anonimne ter zelo, zelo dobrodošle.  

 

Sklep 7: 

 Poročilo strokovne komisije je bilo soglasno sprejeto. 

 

Ad 9) 

Povzeto je bilo poročilo nadzornega odbora, ki je posebno pohvalil člane vseh komisij, ki delujejo v 

DOS Ljubljana. 

 

Sklep 8: 

 Poročilo nadzornega odbora je bilo soglasno sprejeto. 

 

Ad 10) 

Blagajnik je povzel finančno poročilo in kratko predstavil ključne postavke bilance. Društvo je imelo v 

preteklem letu dobiček, s katerim pokrivamo izgubo leta 2009. Predstavil je tudi  finančni plan za 

prihodnje leto. 

 

Sklep 9: 

 Finančno poročilo in bilanca stanja za leto 2010 ter finančni plan za leto 2011 so bili 

sprejeti. 

 

Ad 11) 

Razno: 

 ZOSS je v postopku izbire nove sodniške opreme, saj je z starim dobaviteljem pogodba 

potekla. Iskanja se je predsedstvo ZOSS lotilo na malce neroden način, a je bilo tudi po 

posredovanju društev speljano na pravo pot. Trenuten predlog je kvalitetnejši od prejšnjih 

predlogov, a hkrati tudi dražji. Še enkrat je bilo poudarjeno, da bo DOS Ljubljana ne glede na 

ceno nove opreme, vsakemu članu subvencioniral 30 Eur pri nakupu. 

 

 Na ZOSS poteka izbira novega sekretarja. Predsedstvo ZOSS v nekaterih svojih odločitvah 

deluje neusklajeno, celo nerodno, razmišljajo tudi o spremembi sistema izplačevanja 
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sodniških nadomestil, vendar pa morebitne spremembe do tega trenutka prav tako še niso 

dobro premišljene. 

 

 Člani DOS Ljubljana so bili opozorjeni, da obstaja nov program za izdelavo potnih nalogov, ko 

gre za ogled tekme. 

 

 Na člane DOS Ljubljana je bil naslovljen apel naj se seznanijo s pisanjem elektronskega 

zapisnika, saj bo le-to znanje v prihodnjem letu zelo dobrodošlo pri uvedbi tega sistema v 

prvih članskih ligah. 

 

 Potekala je razprava o sobotnih in nedeljskih turnirjih mlajših selekcij. Sodniki so mnenja, da 

bi se takse za te tekme morale obvezno povečati, saj gre velikokrat za dolge ter tudi zelo 

zahtevne tekme. 

 

 Članica je izpostavila problem sojenja na turnirjih mini in male odbojke, kjer naj bi DOS 

Ljubljana zagotovil enega sodnika, preostale sodnike začetnike pa naj bi zagotovil klub, ki je 

domačin. Sodniki začetniki morajo imeti opravljen seminar. Vendar se zelo pogosto dogaja, 

da tekmo sodijo ali starejši igralci, ki tega izpita nimajo, ali še huje kar starši otrok, ker klubi 

ne zagotovijo zadostnega števila teh sodnikov. Opozorila je še na to, da se dostikrat dogaja, 

da so naši sodniki na tekmah obravnavani zelo grdo, staršem pa se dopuščajo oz. 

oproščajo/spregledajo vse napake in seveda tudi pristransko sojenje. 

 

 Član je izpostavil problem delegiranja na nižjih kategorijah, pri katerem DOS dobi razporede 

turnirjev za določen vikend šele v sredo ali četrtek. Tak način prinaša pri delegiranju veliko 

več dela, saj je v dveh oziroma treh dnevih pred tekmo sodnike zelo težko zagotoviti.  

Sklep 10: 

 Na ZOSS se naslovi vprašanje kaj se dogaja na turnirjih male in mini odbojke, kjer bi morali 

soditi sodniki začetniki, ki pa jih je s strani klubov v veliko primerih delegiranih premalo. 

Zanima nas ali bo ZOSS posredoval pri tem problemu.  

 

Skupščina  je bila zaključena ob 19:20. 

 

 

Zapisala: Kaja Maršič 

 

Predsednik skupščine: Aco Kramar 

Overovitelja: 

 

Živa Sivka                                                                                                                                          Dušan Saurin 


