
 

ZAPISNIK 11. seje UO DOS Ljubljana, z dne 19.2.2001  

sejna soba ŠZ Kamnik 
začetek 20.30 
prisotni: Kramar, Perčič, Sever, Blaznik, Jovanovič in kot gost sekretar OZS Jure Jeraj 
odsotni: Adrovič, Luzar 

 
Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika s prejšnje seje 
2. Skupščina ZOSS 
3. Razno 

 
1. Potrditev zapisnika s prejšnje seje 

Perčič je imel pripombo glede sklepa o disciplinskem pravilniku, kjer naj se nekje črta 
beseda lahko. 

Sklep 1/a: Predsednika disciplinske komisije se pozove, da iz nekaterih delov 
disciplinskega pravilnika črtajo besedo lahko, nakar bo Upravni odbor pravilnik tudi 
predlagal komisiji za potrditev. 

2. Skupščina ZOSS  

Glede na poslani material s strani ZOSS - a in pojasnitev Jeraja pri nekaterih nejasnostih, 
za skupščino ZOSS, ki bo v sredo 28.2.2001, je Upravni odbor DOS Ljubljana sprejel 
naslednje sklepe: 

2/a: Kot delegati bodo iz DOS Ljubljane na skupščini sodelovali Kramar Franci, kot vodja, 
Daniel Sever in Dejan Perčič, na skupščino pa so vabljeni tudi ostali člani, ki jih to 
zanima, vendar ne kot delegati. 

2/b: Pred začetkom skupščine je potrebno povprašati predsednika ZOSS, na podlagi 
kakšnih podatkov so se določali delegati za Skupščino, saj je dejanska slika aktivnih 
sodnikov popolnoma drugačna in so si tako nekatere DOS "privoščile " preveliko število 
delegatov. 

2/c: Predlaga se sprememba 9. člena pravilnika ZOSS, kjer naj se za določanje delegatov 
posamezne DOS, uporabi število aktivnih sodnikov (sodnikov, ki so bili v zadnjem letu na 
plačilnih seznamih). 

2/č: Na nekatera poročila je potrebno podati nekaj pripomb, predvsem na 
predsednikovega, ki govori o dobrem sodelovanju med ZOSS in DOS -i, v resnici pa 
nismo bili v zadnjem letu niti enkrat povabljeni na nobeno sejo predsedstva. 

2/d: Pri poročilu komisije za delegiranje je potrebno opozoriti na nekatere napake, 
predvsem pri neenakem kriteriju pri določanju ocen sodnikom (kontrolorji) in pa 
spreminjanju že obstoječih ocen s strani oseb, ki jih sploh ni bilo na tekmah. Obrazložitev 
sistema ocenjevanja za v bodoče.  

2/e: Glede na dejstvo, da poročila nadzorne komisije sploh ni in se ta komisija prav 
gotovo ni sestala, za DOS Ljubljana Skupščina ZOSS sploh ni legitimna. Hkrati je 



potrebno povprašati, zakaj se komisija ni razpustila pri tem ko ni delovala, tako kot so 
razpustili komisijo za izobraževanje in napredek. 

2/f: Pri finančnem poročilu je potrebno poudariti neustreznost le tega, saj proračuna 
ZOSS sploh ni in je vse skupaj zelo površno in najbrž tudi zelo zavajujoče. 
Kje je denar pobran pri opravljanju izpitov, seminarjev itd…  

Glede na to, da skupščine v letu 1999 in 2000 sploh ni bilo, pa je zahteva po proračunu s 
strani ZOSS nepotrebna, saj je kršenih kar nekaj členov pravilnika ZOSS in mora zato 
nekdo odgovarjati. 

2/g: Glede plačila sodniške opreme ostaja stališče DOS Ljubljane isto. Ugotoviti se mora 
kdo je krivec za vso zmedo, ki je nastala in le-ta mora odgovarjati, plačilo pa bo izvršeno 
po prejetju vse opreme ter izstavitvi računa s strani krojaškega podjetja oz. poračunano 
s strani OZS. Plačevanja posameznikov na roko ne bo. Davek mora biti že v ceni 
12.500,00 sit (prva cena). 

2/h: Predlaga se, da se zopet izvoli desetčlansko predsedstvo ZOSS, saj bomo le tako vsi 
DOS enakopravni. Zahteva se izredna volilna skupščina. 

2/i Gleda na to, da DOS - financirajo ZOSS, mora le-ta o vsem obveščati vse sodnike in 
ne le DOS, saj tako stroški padejo na DOS in mora sodnik v bistvu dvakrat plačati 
stroške. 

2/j: Predlaga se, da se sodniki na koncu leta dobijo na skupnem druženju. Le- tega so 
lansko leto že poskušale narediti DOS Dolenjske in DOS Ljubljane, saj bomo tako veliko 
bolj povezani. 

2/k: Skupščina se za arhiv DOS Ljubljana v celoti posname. 

 
3. Razno 

Pod točko razno, ni bilo s strani članov nič povedanega, le to, da so internet strani v 
pripravi in da morajo sodniki čimpreje poslati obrazce za te strani. Prošnja na Arnes je že 
poslana. 

  

 


