
 

Datum: 21.01.2002 

ZAPISNIK 17. SEJE UO DOS LJUBLJANA 

Seja je bila v ponedeljek, 07. januarja 2002 v sejni sobi telovadnice pri starem 
zdravstvenem domu, Kajuhova pot 12, Kamnik, s pričetkom ob 17 uri.  

Prisotni: Aco Kramar, Dejan Perčič, Miha Blaznik, Dejan Jovanovič, in Jana Prešeren  
Opravičeno odsotni: Igor Luzar in Daniel Sever 
Ostali prisotni: Iso Adrovič, Aco Jončeski, Matej Ivanc in Jure Jaklič 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 16. seje UO DOSLj 
2. Priprava na skupščino DOSLj. 
3. Problematika sodniške uniforme 
4. Nadaljevanje obravnave problematike stavke odbojkarskih sodnikov 
5. Razno 

Sejo je sklical in vodil Aco Kramar. 

 
Ad 1) 
Prisotni so pregledali zapisnika 16. seje UO DOS LJ, na katerega ni bilo pripomb.  

SKLEP: Sprejme in potrdi se zapisnik 16. seje UO DOSLj. 

Ad 2) 
Prisotni so določili datum skupščine - petek, 18. januar 2002 ob 18. uri v gostilni 
Goručan. A.Kramar je še enkrat vse odgovorne, še posebej blagajnika Dejana Perčiča in 
Nadzorni odbor oz. njegovega predsednika Aca Jončeskega opozoril na pripravo poročil. 
Vsa poročila dobo predstavljena na skupščini. 

Prisotni so se dogovorili, da se na skupščino, poleg članov DOSlj., vabi še predsednika 
ZOSS g.Vitanca in generalnega sekretarja OZS g.Kušarja, ki pa ne prejmeta gradiva za 
skupščino. 

Prisotni so se dogovorili, da bo predsednik DOSLj. otvoril skupščino ter predlagal 
naslednji dnevni red  
1. Otvoritev skupščine 
2. Potrditev dnevnega reda skupščine 
3. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh 
overovateljev zapisnika 
4. Potrditev zapisnika prejšnje skupščine 
5. Poročilo predsednika društva 
6. Poročilo tajnika društva 
7. Poročilo blagajnika društva 
8. Poročilo disciplinske komisije 
9. Poročilo nadzornega odbora 
10. Razno 

ter sledeče člane delovnih teles skupščine: 
predsednik delovnega predsedstva: Matej Ivanc 



člana delovnega predsedstva: Iso Adrovič in Lidija Govednik 
zapisnikar: Jana Prešeren 
verifikacijska komisija: Drago Bičanič in Marko Blaznik 
overovatelja zapisnika: Aco Jončeski in Janez Mirnik 

D.Perčič je na kratko predstavil vsebino poročila blagajnika ter prosil za mnenje glede 
vključitve navedbe o primeru vnaprejšnjega izplačila honorarjev dvem sodnikom DOSLj. 
Prisotni so po razpravi sklenili, da se v poročilu omeni tudi ta del, pri čemer je potrebno 
eksplicitno zapisati, da je šlo za izjemne primere in da sta sodnika dobila vnaprejšnje 
izplačilo že prisluženega denarja.  

SKLEP:  
" Vsi odgovorni bodo svoja poročila predstavili na skupščini DOSLj.  
" Na skupščino se poleg članov DOSLj. vabi še predsednika ZOSS g. Vitanca in 
generalnega sekretarja OZS g.Kušarja. 
" Skupščino bo otvoril predsednik DOSLj. A.Kramar, ki bo predlagal zgoraj v točki 2 
navedeni dnevni red in člane delovnih teles. 

Ad 3) 
D.Perčič je poročal, da je OZS DOSLj. pri izplačilih sodniških taks trgala določen znesek 
za prejeto sodniško uniformo. Ker se spisek prejete sodniške uniforme, ki ga vodi ZOSS 
ne ujema s spiskom DOSLj., kljub temu, da je DOSLj. za spisek na ZOSS/OZS enkrat že 
posredovalo, je potrebno na OZS poslati pritožbo glede plačila uniforme skupaj s točnim 
in preverjenim spiskom prejete uniforme.  

SKLEP:  
" Na OZS se pošlje pritožba glede plačila prejete sodniške uniforme skupaj s spiskom 
dejansko prejetih kosov uniforme.  

Ad 4) 
Vsi sklepi prejšnje seje so že bili realizirani razen prvega sklepa 2. točke dnevnega reda 
16. seje UO DOSLj. - 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. J.Prešeren je prebrala pritožbo, ki jo je pripravil 
A.Kramar, na katero je bilo nekaj pripomb.J.Prešeren mora pripombe vnesti v pritožbo 
ter dodati še vprašanje glede števila delagatskih mest posameznih DOS na skupščini 
ZOSS ter pritožbo do konca tedna poslati na predsedstvo OZS. 

SKLEP:  
" Na OZS se pošlje pritožba oz. prošnja za povrnitev stroškov kazni, ki jo je ZOSS 
naložila DOSLj. oz. njenim članom zaradi sojenja v času stavke sodnikov.  
" Prav tako se na OZS naslovi vprašanje glede števila delegatskih mest posameznih DOS 
na skupščini ZOSS. 

Ad 5) 
A.Jončeski je poročal, da je preklical večino članov ter jih seznanil s predlogom o enotni 
trenerki DOSLj. Zbral je preliminarna naročila, do tega trenutka skupaj 30 naročil.  
Prisotni so sklenili, da se trenerka še enkrat predstavi vsem članom na skupščini. Vsi 
zainteresirani bodo morali trenerko plačati na licu mesta po enotni ceni 7000,00 SIT 
(3000,00 SIT po kosu prispeva DOSLj.) 

SKLEP:  
" Trenerka se vsem članom še enkrat predstavi na skupščini.  
" Vsi zainteresirani člani morajo trenerko plačati na licu mesta. 

Seja je bila zaključena ob 18.30 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 

 


