
 

ZAPISNIK 10. SEJE UO - DOS LJUBLJANA 

Seja je bila v ponedeljek 05.02.2001, ob 20:15 v sejni sobi Športne zveze Kamnik. 
 
Prisotni: Aco Kramar, Dejan Perčič, Iso Adrovič, Dejan Jovanovič, Danijel Sever, Miha 
Blaznik; 
 
Opravičeno odsoten: Igor Luzar; 

Predlagani dnevni red: 
1. Disciplinski pravilnik 
2. Problematika obračunavanja tekem 
3. Internetna stran DOSLj. 
4. Problematika uniform 
5. Razno  

1. Disciplinski pravilnik,ki ga je dala disciplinska komisija v pregled UO-DOSLj., je bil 
soglasno sprejet.  

2. Pri pregledu obračunanih tekem je Aco Jončeski opozoril, da tekme 4. kroga 
(28.10.2000) na Vitalu v Ljubljani ni bilo (zaradi iztopa ekipe iz lige). Vendar sodniki niso 
bili obveščeni, zato so na tekmo prišli. 
 
Sklep 1: Na OZS se pošlje dopis za povrnitev potnih stroškov sodnikom, ki so na tekmo 
prišli. 
Pri seznamih obračuna tekem je prišlo do napake v datumih - obračun je narejen do 
vključno 03.12.2000 za ligaške tekme in pokal v celoti (do 17.12.2000).  

3. Dejan Perčič je predlagal, da bi oblikovali svojo internet stran. 
Sklep 2: Izdela se poizkusna verzija. Za dovolitev objave osebnih podatkov posameznih 
sodnikov, se pošlje vsakemu sodniku folmural, na katerem s podpisom to dovoljuje 

4. Dejan Perčič je povedal, da Krojaško podjetje Trebnje zahteva denar za uniforme: 
 
Sklep 3: Če se zahteva od DOSLj Denar za uniforme, potem se zahteva račun, če pa bo 
šlo plačilo preko OZS, se to upošteva pri naslednjih dotacijah DOSLj. Plačale se bodo po 
prevzemu celotne uniforme. 

5. Pod razno so se odprli naslednji problemi 

• Vse sodnike, ki se ne odzovejo na delegacije, se preda disciplinski komisiji, 
komisija pa se lahko posvetuje z UO.  

• Dovoli se nakup skenerja Dejanu Perčiču, kot nagrada za dosedanje delo. Skener 
se bo uporabljal za potrebe DOS - a (delegacije, internet stran ...).  

• Komisija za izobraževanje in napredek je poslala nova navodila za sojenje. 
Navodila se pošljejo vsem sodnikom DOSLj.  

• Disciplinski pravilnik DOSLj., bo objavljen na naši internet strani takoj, ko bo ta 
narejena.  

Konec sestanka ob 22:00 

 


