
DATUM: 2.4. 2008

ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA  DOS LJUBLJANA

Občni zbor je bila v petek, 28. 3. 2008, v Ljubljani, BTC Hala 18 (v prostorih lokala Rollbar).

Prisotni : 36 članov društva 

Dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora

2. Izvolitev delovnega predsedstva

3. Poročilo verifikacijske komisije

4. Potrditev dnevnega reda

5. Potrditev zapisnika prejšnje seje občnega zbora DOS Ljubljana

6. Poročilo predsednika DOS Ljubljana

7. Poročilo strokovnega odbora

8. Poročilo nadzornega odbora

9. Poročilo disciplinske komisije

10. Poročilo tajnika

11. Potrditev letnega poročila in sprejem finančnega plana

12. Spremembe statuta

13. Razno 

Ad 1)

Občni zbor se je pričela ob 18:00. Ker ni bila prisotna polovica članov društva Občni zbor ni 
bil sklepčnen, zato smo počakali 30 minut (27.člen statuta). Ob 18:30 je bilo prisotnih 36 
članov.
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Sklep 1:

 Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad 2)

Po  pozdravu  in  kratkem  uvodnem  govoru  je  predsednik  Aco  Kramar  predlagal  sledečo 
sestavo delovnih teles Občnega zbora:

Delovno predsedstvo: Aco Kramar (predsednik), Iso Adrovič, Jana Prešeren

Verifikacijska komisija: Dejan Perčič, Davorin Golob

Overovitelja zapisnika : Mihajlo Milojevič, Primož Tratnik

Zapisnikar : Kaja Maršič

Sklep 2:

 Člani  delovnega  predsedstva  so  soglasno  sprejeti.  Verifikacijska  komisija  je 
potrdila sklepčnost Občnega zbora.

Ad 3)

Zapisnik prejšnje  seje  je  bil  pravočasno dosegljiv  na internetni  strani  društva,kot  tudi  vsi 
ostali dokumenti, kjer so si ga člani lahko prebrali. Aco Kramar je na kratko povzel dogajanje 
na prejšnjem Občnem zboru. Pripomb na zapisnik prejšnjega Občnega zbora (27.3.2007) ni 
bilo.

Sklep 3:

 Zapisnik prejšnje seje Občnega zbora je bil soglasno sprejet.

Ad 4)

Aco Kramar je na kratko predstavil poročilo predsednika društva za leto 2007.

Poudaril je, da leto ni bilo nič posebnega, da je bila največja sprememba to, da se je ZOSS 
osamosvojil in da sedaj denarna nakazila (donacije za delovanje) prejemamo prek njega in ne 
več  prek  OZS.  Ta  sprememba  je  izboljšala  stanje  glede  nakazil,  ki  so  sedaj  bolj  redna. 
Društvo ima v zadnjih letih bolj ali manj ustaljeno število članov, od katerih je dosti tudi 
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novih.  Med  mladimi  sodniki  je  po  njegovem  mnenju  dosti  potenciala  za  razvoj  dobrih 
sodnikov.  Potrebno  bo  urediti  pristopne  izjave  tistih  novih  članov,  ki  tega  še  nimajo 
urejenega.  Opozoril  je tudi, da je na voljo še vedno dosti opreme (torbe,  copati),  ki jo je 
potrebno  razdeliti.  Apeliral  je  na  sodnike,  naj  skušajo  prepričati  katerega  od  sodnikov 
pripravnikov, ki letos sodijo malo in mini odbojko, naj se odloči, da opravi izpit ter postane 
pravi odbojkarski sodnik.

Spet je bilo izpostavljeno tudi nepošiljanje potnih nalogov. 

Na koncu se ja zahvalil vsem komisijam in še posebno Marku Blazniku za ves trud, ki ga je 
porabil pri delegiranju. Povedal je tudi, da je Marka Blaznika zamenjal Primož Tratnik, ter da 
je Kaja Maršič zamenjala Mihajla Milojeviča na mestu tajnika društva. 

Napovedal, je še da na nasledni volilni  skupščini, ki bo predvidoma v maju, ne namerava 
ponovno kandidirati za predsednika, saj ima preveč drugih obveznosti, da bi se popolnoma 
posvečal društvu. Omenil je, da kot svojo možno zamenjavo vidi Dejana Perčiča.

Dejan Perčič je komentiral, da sam vidi več smisla in ambicij, da ostane na mestu predsednika 
strokovnega odbora tako kot je sedaj, a je vseeno obljubil, da bo o kandidaturi razmislil.

Sklep 4:

 Poročilo predsednika društva je bilo soglasno sprejeto.

Ad 5)

Predsednik stokovnega odbora je na kratko povzel  svoje videnje preteklega leta.  Podal  je 
predlog, da bi se izpiti za nove sodnike opravljali le enkrat letno in to obvezno pred začetkom 
jesenskega dela tekmovanja. Podal je tudi predlog, da bi društvo tekom sezone oragniziralo še 
dva seminarja,  enega  pred jesenskim delom in  enega pred  spomladanskim delom sezone, 
predvsem  za  B  in  C  listo  sodnikov.  Na  teh  seminarjih  bi  se  lahko  sodniki  med  seboj 
pogovorili,  razrešili  vprašanja  in  probleme,  opozorili  na  napake  ter  obnavljali  znanje 
izpolnjevanja  obrazcev.  Predlog  predsednika  strokovnega  odbora  je  bil,  da  mora  biti  ta 
seminar predpogoj za sojenje sodnika v določenem delu sozone. Predsednik odbora je prav 
tako podal predlog, da naj bi se pred sezono oziroma pred začetkom spomladanskega dela 
spodbujalo sodnike, da odsodijo nekaj prijateljskih tekem ter tako spet začutijo tekmovalni 
ritem, še preden stopijo na igrišče kot uradna oseba.

Sklep 5:
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 Poročilo strokovnega odbora je bilo soglasno sprejeto. 

Ad 6)

Predsednik  nadzornega  odbora  je  kratko  prestavil  poročilo  v  katerem  ni  bilo  nobenih 
posebnosti.  Prav  tako  je  bilo  pregledano poslovanje  društva  in  finančna  poročila  z  2007. 
Izpostavil je le, da bo potrebno na naslednji volilni skupščini izvoliti nove člane nadzornega 
odbora. Predsednik je posebno izpostavil Marka Blaznika ter se mu še v okviru strokovnega 
odbora zahvalil za obilico potrpljenja, ki ga je moral imeti z delegiranjem. Predlagal je da se 
dva člana strokovnega odbora, zaradi njune neaktivnosti zamenja.

Sklep 6:

 Poročilo nadzornega odbora je bilo soglasno sprejeto.

Ad 7)

Predsednik  disciplinske  komisije  Janez  Šuštaršič  je  kratko  obnovil  delovanje  komisije  v 
preteklem letu. Obravnavali  so nekaj prestopkov. Vse so zaključili z opominom vpletenim 
sodnikom. Letos se komisija še ni sestala, saj še ni prišlo do nikakršni prekrškov. Predlagal je, 
da bi se uvedle kazni za tiste, ki se ne držijo pravil predelegiranja.

Disciplinski sodnik je podal predlog, da bi se organizirali tudi seminarji na katerih bi se mlade 
sodnike naučilo  kako se izpolnjuje protokol,  kako mora biti  izpolnjen protokol  ter  morda 
predebatirati posebnosti obeh stvari, saj je opazil, da imajo mladi sodniki s tem kar velike 
probleme. Podal je tudi predlog, da se z mesta člana disciplinske komisije razreši Boštjana 
Poglajna ter se kot novega člana predlaga Primoža Tratnika. Predlog je bil sprejet.

Sklep 7:

 Poročilo disciplinske komisije je bilo soglasno sprejeto.

Ad 8)
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Tajnik društva je kratko povzel sezono, ki je bila po njegovem mnenju zelo uspešna. Povedal 
je, da bo v naslednjih dnevih predal delo tajnika društva Kaji Maršič, saj ima sam preveč 
obveznosti. Delo bo sam z veseljem nadaljeval v upravnem odboru društva.

Sklep 8:

 Poročilo tajnika je bilo soglasno sprejeto.

Ad 9)

Aco Kramar je povzel letna poročila za 2007 ter razložil posamezne kazalce. Pri poročilu ni 
bilo posebnosti in odstopanj od prejšnjih let.

Na kratko je povzel tudi finančni plan poslovanja za prihodnje obdobje. Predvideva, da se 
bodo  klubu  na  eni  strani  zmanjšali  materialni  stroški  ter  po  drugi  strani  povišali  stroški 
računovodstva, saj bomo za to pridobili zunanjega izvajalca.

Sklep 9:

 Letna poročila za 2007  in finančni plan 2008 so bili soglasno sprejeti.

Ad 10)

Predsednika društva je predlagal  spremembe v statutu društva. Te spremembe so naslednje:

• Spremeni se naslov društva in sicer je novi naslov Kajuhova 12,1240 Kamnik (2. člen)

• Opredeli se skrajšano ime društva, ki je po novem DOS Ljubljana (2. člen)

• V 6. členu se doda alineja – preko spletne strani društva

• V osmem členu se dopolni 9. alineja in sicer: prav tako pa jih pošilja na oglede tekem 
pod okriljem OZS ali Cev un tako skrbi za dodatno strokovno usposabljanje svojih 
članov

• Predpiše se, da je za sodelovanje mladoletnih oseb v društvu potrebna pisna privolitev 
staršev ali skrbnikov in volilna pravica članov (9. člen)

• Doda se člen, da mora biti Občni zbor sklicana do konca meseca marca (24. člen), 
člani morajo boti o njej seznanjeni najmanj sedem dni pred izvedbo (26. člen)

• Spremeni  se  27.člen  statuta,  ki  opredeljuje  čakanje  na  sklepčnost  pri  izvedbi 
skupščine. Čas čakanja se zmanjša na 15 minut.
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• Spremeni se tudi 27. člen, kjer opredeljuje koliko članov mora biti prisotnih, da se 
lahko  sprejema  odločitve  o  spremembi  statuta  in  razrešnici  organov  društva. 
Spremenjeno pravilo se glasi, da je sklep sprejet, če zanj glasuje dve tretjine navzočih 
članov, ki so prisotni na skupščini

• V 29. členu se dodata dve alineji in sicer: Sprejema vsebinske in finančne programe 
dela ter voli in razrešuje predsednika

• V 32. členu se doda določilo o izvolitvi podpredsednika društva

• Popravi se 37. člen in sicer Nadzorni odbor je sklepčen, če sta na seji prisotna dva 
člana odbora in iz člena se črta : in so potem lahko samo še enkrat izvoljeni v ta organ

• V 44. členu se doda alineja: z lastno neposredno pridobitno dejavnostjo

• Dodajo se kompletni 45. člen, 46. člen in 47. člen, ki govorijo o poslovanju društva

• V 50 členu se spremeni predsednik in vsaj še en; v predsednik ali vsaj še en

• Doda se točka Javnost dela

• Doda se kompleten 54. člen, ki govori o javnosti dela

• V 58. členu se doda besedica navzočih

• Doda se točka Končne določbe

• Dodata se 60. in 61. člen

Sklep 10:

 Statut in spremembe Statuta DOS Ljubljana so bile so bile soglasno sprejete.

Ad 11)

• Aco  Kramar  je  predlagal,  da  je  volilni  Občni  zbor  takoj  po  končani  sezoni.  Za 
določitev datuma se zadolži  upravni odbor društva, gradivo za skupščino mora biti 
članom dostopno sedem dni pred skupščino.

• Dejan Perčič je podal predlog, da bi uvedli pošiljanje potnih nalogov, ki bi bili za vse 
člane isti, saj sedaj prihaja do zmede, ker vsak sodnik pošilja drugačne. Pripravil je 
tudi predlogo enotnih potnih nalogov.
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• Jana Prešeren je predlagala naj skušajo na mlade sodnike začetnike pozitivno vplivati 
tudi trenerji, da bi tako v prihodnjih letih z njimi pridobili nove sodnike.

• Dejan  Perčič  je  predlagal,  da  se  po  območnih  sodniških  organizacijah  organizira 
sestanke, za katere pisna vabila prejemejo tudi klubi na posabeznih območjih, ter se 
skuša nove sodnike pridobiti tudi na tak način.

• Jana Prešeren je predlagala,  da se Marku Blazniku za ves njegov trud in napor pri 
delegiranju nameni neka nagrada ali darilo v zahvalo. Kaj bo to naj odloči upravni 
odbor  na  naslednji  seji.  Janez  Šuštaršič  jo  je  podprl.  Tudi  ostali  člani  so  se  s 
predlogom strinjali.

• Na predlog, ki sledi v naslednji točki je bilo s strani članov društva DOS Ljubljana 
predlagano,  da se  razmisli  o  organizaciji  licenčnega  seminarja  za  A in  B listo  ter 
delegate kontrolorje, namesto DOS Posočje. Skupaj s tem seminarjem bi lahko pri njih 
izvedli srečanje celotnega društva odbojkarskih sodnikov Slovenije.

• Dejan Perčič je predlagal, da organiziramo srečanje društev odbojkarskih sodnikov iz 
celotne Slovenije. Vsi udeleženi so z veseljem podprli ta predlog. Acota Kramarja se 
zadolži za organizacijo dvorane, Dejan Perčič in člani strokovnega odbora pa bodo 
prevzeli organizacijo ostalih potrebnih stvari.

Sklep 11:

 Volilni Občni zbor se organizira po zaključku pomladnega dela sezone.

Sklep 12:

 Uvede se enotne potne naloge za vse člane društva.

Sklep 13:

 Marku Blazniku se nameni zahvala za odlično delo.

Sklep 14:

 Društvo  DOS  Ljubljana  bo  organiziralo  srečanje  vseh  društev  odbojkarskih 
sodnikov Slovenije.

Seja je bila zaključena ob 20:33.

Zapisala:

Kaja Maršič
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Predsednik Občnega Zbora:

Franci Kramar

Overovitelja:

Mihajlo Milojevič Primož Tratnik
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