Datum: 22.10.2001

ZAPISNIK 15. SEJE UO DOS LJUBLJANA
Seja je bila v torek, 16. oktobra 2001, na domu Dejana Jovanoviča, Tabor 6, Ljubljana, s
pričetkom ob 20. uri.
Prisotni: Aco Kramar, Dejan Perčič, Iso Adrovič, Miha Blaznik, Dejan Jovanovič, Igor
Luzar - člani predsedstva ter Jana Prešeren
Opravičeno odsotni: Danijel Sever
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled zapisnikov 13. In 14. Seje UO DOS LJ in poročila o licenčnem seminarju
Razrešitev dosedanjega in izvolitev novega tajnika DOS LJ
Stavka sodnikov (nadaljevanje razprave s prejšnje seje)
Razno

Sejo je sklical in vodil Dejan Perčič.
Ad 1)
Prisotni so pregledali zapisnika 13. in 14. seje UO DOS LJ, na katera ni bilo pripomb. Prav
tako ni bilo pripomb na poročilo o licenčnem seminarju. D.Perčič je poročal, da so sodniki
Lidija Govednik, Jaka Povšič in Jure Jaklič, ki se seminarja upravičeno niso udeležili, tudi
že poravnali članarino.
SKLEP: Sprejme in potrdita se zapisnika 13. in 14. seje UO DOS LJ ter poročilo o
licenčnem seminarju.
Ad 2)
D.Perčič je navedel vzroke odpovedi dosedanjega tajnika Isa Adroviča ter povedal, da je
bil sodnikom poslan razpis za novega tajnika. D.Perčič je prejel eno prijavo (Jana
Prešeren), A.Kramar pa dve (Brane Maček in Janez Mirnik). Prisotni so vzeli na znanje
vzroke odpovedi ter sprejeli sklep o razrešitvi dosedanjega tajnika. Potrebno je preveriti,
kako je v statutu opredeljeno članstvo v UO.
Vsi prisotni so glasovali za novega tajnika DOS LJ t.j. Jano Prešeren, ki so ji bile že
dodeljene prve naloge - razposlati potrjene sodniške izkaznice, obvestiti vse DOS-e ter
OZS o novem tajniku.
SKLEP: I.Adroviča se razreši z mesta tajnika DOS LJ. Kljub temu se ga tudi v prihodnje
vabi na seje UO.
A.Kramar mora preveriti, ali je lahko razrešeni tajnik še naprej član UO.
Jano Prešeren se potrdi za novo tajnico DOS LJ, ki mora razposlati potrjene sodniške
izkaznice ter obvestiti OZS in vse DOS-e o novem tajniku.
Ad 3)
A.Kramar je povzel preteklo dogajanje in razprave o stavki sodnikov. Na korespondenčni
seji ZOSS je bil preklican sklep o stavki sodnikov.
DOS LJ je prejel zapisnik predsedstva ZOSS, ki so ga prisotni na seji preučili. Predsednik
DOS LJ bo na prejeti zapisnik ZOSS-u podal pisne pripombe, ki bodo priloga zapisnika
15. seje UO DOS LJ.

SKLEP: Sprejme se informacija A.Kramarja o stavki sodnikov ter se v celoti potrdi sklep
1 s 14. seje UO (Upravni odbor DOS LJ preklicuje prepoved sojenja sodnikom).
A.Kramar mora ZOSS-u poslati pisne pripombe na zapisnik predsedstva ZOSS.
Ad 4)
D.Perčič je povedal, da je prevzel nalogo delegiranja sodnikov. Poročal je o primeru
D.Resanoviča. ki je prejel delegacijo, vendar na tekmo ni prišel. Primer se preda v
obravnavo disciplinski komisiji.
M.Blaznik je poročal o turnirju, ki je bil v nedeljo, 27.09.2001. Prvotno predvideni
začetek turnirja je bil ob 10. uri, dejanski začetek pa ob 13. uri. Sodniki DOS LJ (Miha
Blaznik, Črtomir Donik ter zapisničarka) o spremembi niso bili obveščeni, zato M.Blaznik
pričakuje povračilo potnih stroškov. D.Perčič in I.Adrovič sta povedala, da tudi onadva o
spremembi nista bila obveščena.
D.Perčič je predlagal, da se M.Blaznika zadolži za pregled in skrb nad realizacijo sklepov,
sprejetih na sejah UO.
Drugo soboto v maju 2002 bo član UO Igor Luzar organiziral srečanje sodnikov.
A.Kramar predlaga, da se skupščino DOS LJ izvede v tednu pred 25. decembrom.
DOS LJ je prejel nov spisek sodniških taks za sezono 2001/2002.
A.Kramar je povedal, da DOS LJ Krojaškemu podjetju Trebnje zaradi njegove
neizpolnitve sklepa ZOSS še vedno ni plačal prejete opreme za sodnike. DOS LJ bo to
storil takoj, ko omenjeno podjetje realiziralo sklep.
D.Perčič je ponovno predlagal, da bi se v izogib morebitnim izostankom oz. neprihodom
na tekme sodniki, delegirani na isto tekmo, dan pred tem medsebojno poklicali ter
preverili prisotnost.
SKLEP: Iso Adrovič mora v roku enega tedna ponovno preveriti, ali je z OZS prejel
obvestilo o spremembi pričetka tekme. V kolikor se ugotovi, da je krivda njegova, mora
M.Blazniku in Č.Doniku povrniti potne stroške, v nasprotnem primeru pa te stroške krije
DOS LJ in sicer 1.000,00 SIT vsakemu. Izplačilo se izvede v roku 14. dni.
M.Blaznik je zadolžen za realizacijo sprejetih sklepov.
DOS LJ bo plačalo svoj dolg do Krojaškega podjetja Trebnje, v kolikor bo le-to izpolnilo
sklep ZOSS.
Vse sodnike se pozove, da se dan pred tekmo medsebojno pokličejo in preverijo
prisotnost na tekmi.
Seja je bila zaključena ob 22. uri.

Zapisala:
Jana Prešeren
tajnica DOS LJ

V vednost:
Zlatko Vitanc, predsednik ZOSS

