Datum: 20.12.2001

ZAPISNIK 16. SEJE UO DOS LJUBLJANA
Seja je bila v petek, 07. decembra 2001 v sejni sobi telovadnice pri starem zdravstvenem
domu, Kajuhova pot 12, Kamnik, s pričetkom ob 18.30 uri.
Prisotni: Aco Kramar, Dejan Perčič, Miha Blaznik, Dejan Jovanovič, Danijel Sever in Jana
Prešeren
Opravičeno odsotni: Igor Luzar
Ostali prisotni: Aco Jončeski in Iso Adrovič

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 15. seje UO DOSLj
2. Tekoče zadeve
3. Razno
Sejo je sklical in vodil Aco Kramar.

Ad 1)
Prisotni so pregledali zapisnika 15. seje UO DOS LJ, na katerega ni bilo pripomb.
SKLEP: Sprejme in potrdi se zapisnik 15. seje UO DOSLj.
Ad 2)
A.Kramar je poročal o vsebini zapisnika 24. seje predsedstva ZOSS ter izpostavil
najpomembnejše teme. Prisotni so razpravljali o nadaljnjih ukrepih glede kaznovanja
DOSLj. zaradi sojenja njenih članov v času stavke sodnikov. A.Kramar je povedal, da
DOSLj. s strani OZS ni dobilo nobenega pisnega dokumenta, s katerim bi le-ta pozvala
sodnike, naj opravijo svoje delo, je pa prejelo delegacijo, ki po statutu velja kot poziv k
opravljanju nalog in dela. Po prejetju zapisnika se na OZS pošlje prošnjo za povrnitev
stroškov-kazni, ki jo je ZOSS naložila DOSLj.
A.Kramar je prisotne seznanil z enomesečnim suspenzom J.Mirnika, ki je na tekmi še
pred začetkom igre zaradi neenotnih hlačk z rumenim kartonom kaznoval tri igralce.
A.Kramar je pozval vse sodnike, člane DOSLj. naj v takem primeru igralce še pred
začetkom igre opozorijo ali pa jim ne dovolijo igrati, nikakor pa naj jih ne kaznujejo z
rumenim kartonom.
Izpostavljen je bil problem neplačevanja honorarjev sodnikom za opravljeno sojen je.
D.Perčič je povedal, da ZOSS po odhodu prejšnjega sekretarja ZOSS še nima
pripravljene specifikacije, na podlagi katere bi lahko izplačala honorarje sodnikom.
A.Kramar je prisotne seznanil, da mu je predsednik ZOSS Z.Vitanc zagotovil, da bodo
honorarje izplačali v devetih obrokih.
Prisotni so se dogovorili, da bo skupščina DOSLj. drugi petek v januarju 2002.
A.Jončeskega so zadolžili, da se v gostilni pri Goričanu dogovori za prostor. Na naslednjo
sejo UO DOSLj., ki bo 07.01.2002 morajo vsi odgovorni (predsednik, tajnik, blagajnik,
predsedniki komisij) prinesti poročila o opravljenem delu za leto 2001.

SKLEP:

" Po prejetju zapisnika 24. seje predsedstva ZOSS se na OZS pošlje prošnjo za povrnitev
stroškov-kazni, ki jo je ZOSS naložila DOSLj. zaradi sojenja njenih sodnikov v času
stavke sodnikov. Vsem članom UO DOSLj. se naknadno posreduje celoten zapisnik 24.
sej predsedstva ZOSS.
" Naslednja seja UO DOSLj. bo 07.01.2001, na katero morajo vsi odgovorni prinesti
poročilo o opravljenem delu za leto 2001. Skupščina DOSLj. bo drugi petek v januarju
2002.
" A.Jončeski se v gostilni pri Goričanu dogovori za prostor.
Ad 3)
M.Blaznika je zanimalo, kdaj bodo izplačani honorarji za sojenje na beach volleyju in ali
drži informacija, da bo honorarje izplačala OZS na napotnico študentskega servisa.
D.Perčič je to informacijo zanikal ter dejal, da bodo honorarji izplačani skupaj z ostalimi
izplačili DOS.
A.Kramar je opozoril na nerešeno vprašanje glede števila delegatskih mest, ki
posameznim DOS-om pripadajo v skupščini ZOSS. Ker omenjeno vprašanje od zadnje
skupščine ZOSS še ni bilo razrešeno se na predsedstvo ZOSS in njen nadzorni odbor
naslovi vprašanje glede razrešitve omenjenega problema.
J.Prešeren je zanimalo, kdo je odgovoren za seznanjanje sodnikov DOSLj. o spremembah
pravil sojenja in uporabe določenih sodniških znakov. D.Sever je ob tem izpostavil
problem neskladja predavateljev na posameznih seminarjih, ki se jih udeležujejo sodniki
višjega ranga. Prav tako je na ta problem opozoril D.Jovanovič ter dodal, da se določene
spremembe pravil sojenja in uporabe sodniških znakov na seminarjih velikokrat
predstavljene le kot dogovor, niso pa tudi pisno potrjene, zaradi česar prihaja do
nesoglasij tudi med sodniki, ki te dogovore upoštevajo in delegati kontrolorji, ki zaradi
nezapisanih sprememb tega ne upoštevajo.
A.Kramar je predlagal, da se vsem članom DOSLj. na skupščini izroči novoletna darila
(majico s kratkimi rokavi). Predlagal je, da se vse našteto potiska z logotipom DOSLj.
J.Prešeren se bo skušala dogovorili za brezplačen dotisk majic.
J.Prešeren je prisotne seznanila z ukrepi disciplinske komisije, ki je Damjanu Resanoviču,
Jaki Povšiču, Gregorju Trebušaku in Ireni Ulčar zaradi kršenja disciplinskega pravilnika
(neupravičen izostanek s tekme/turnirja) izrekla opomin. A.Kramar je na to pripomnil, da
je potrebno o ukrepu zoper kršitelja D.Rasanoviča obvestiti predsednika ZOSS Z.Vitanca.
Prisotni so bili soglasni, da so ostali ukrepi interna zadeva DOSLj. in se jih kot take zapiše
le v zapisnik in o njih ne obvesti ZOSS. Vse kaznovane sodnike je potrebno o kazni pisno
obvestiti.
A.Jončeski je prisotnim pokazal vzorec trenerke ter predlagal, da se trenerka ponudi
članom kot enotno trenerko DOSLj. Društvo lahko dobi trenerko za 10.000,00 SIT.
A.Kramar je predlagal, da bi DOS za vsakega člana prispeval še po 3.000,00 SIT, tako da
bi bila končna cena za člana 7.000,00 SIT. Prisotni so se dogovorili, da se trenerko (v
modri in ne sivi barvi) predstavi na skupščini DOSLj. ter zbere naročila.

SKLEP:
" Na predsedstvo ZOSS in njen nadzorni odbor se pošlje dopis z vprašanjem glede števila
delegatskih mest posameznih DOS-ov skupščini ZOSS.
" J.Prešeren se skuša dogovoriti za brezplačen dotisk logotipa na novoletna darila DOSLj.
ZOSS se obvesti o ukrepu disciplinske komisije - izreku opomina zoper kršitelja Dejana
Resanoviča.
" Kaznovane sodnike DOSlj. Se o kazni pisno obvesti.
" Na skupščini DOSLj. se članom predstavi vzorec enotne trenerke DOS ter se jim jo

ponudi po enotni ceni 7.000,00 SIT, pri čemer 3.000,00 SIT do polne cene 10.000,00 SIT
krije DOS.

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.
Zapisala:
Jana Prešeren
tajnica DOS LJ

V vednost:
Jure Jaklič, predsednik disciplinske komisije
Aco Jončeski, predsednik nadzornega odbora
Matej Ivanc, predsednik strokovnega odbora
Iso Adrovič
Kaznovani sodniki (Damjan Resanovič, Jaka Povšič, Grega Trebušak, Irena Ulčar)

