
 

Datum: 24.05.2002 

ZAPISNIK 19. SEJE UO DOS LJUBLJANA 

Seja je bila v četrtek, 16. maja 2002 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, Daniel Sever in Jana 
Prešeren  
Opravičeno odsotni: Igor Luzar  

 
Sklican dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 18. seje UO DOSLj. 
2. Kandidatura za organe ZOSS 
3. Nov način izplačevanja sodniških stroškov članom DOSLj. 
4. Zaplet na tekmi 18. kroga v Grosupljem (23.02.2002) - nadaljnja obravnava 
5. Razno 

 
Sejo je sklicala Jana Prešeren,vodil pa Aco Kramar, ki je najprej predlagal, da se točke 
dnevnega reda zamenjajo in sicer: 

1. Pregled zapisnika 18. seje UO DOSLj. 
2. Nov način izplačevanja sodniških stroškov članom DOSLj. 
3. Zaplet na tekmi 18. kroga v Grosupljem (23.02.2002) - nadaljnja obravnava 
4. Kandidatura za organe ZOSS 
5. Razno 

Prisotni so predlog soglasno sprejeli. 

Ad 1) 
Prisotni so pregledali zapisnika 18. seje UO DOSLj, na katerega ni bilo pripomb. Večina 
sklepov je že realiziranih. Žal pa na vsa naša vprašanja naslovljena na OZS nismo prejeli 
odgovora, zato pred koncem sezone dopis z enako vsebino ponovno pošljemo na OZS.  
D. Perčič se je opravičil, ker zaradi študijskih obveznosti ni uspel realizirati sklepa pod 
točko 3 (D. Perčič do naslednje seje UO DOSLj. pripravi bilanco stanja). Sklep mora 
realizirati v roku 14 dni od 19. seje UO DOSLj. ter bilanco poslati vsem članom UO.  

A. Kramar je prisotne seznanil, da je predlog za nov Disciplinski pravilnik ZOSS 
posredoval edino DOSLj. Najverjetneje bo ZOSS z manjšo korekturo v celoti sprejel 
omenjeni predlog.  

SKLEP:  
" Sprejme in potrdi se zapisnik 18. seje UO DOSLj. 
" D. Perčič mora v roku 14 dni od datuma 19. seje UO DOSLj. (16.5.2002) pripraviti 
bilanco stanja društva ter jo poslati vsem članom UO.  
" Na OZS se ponovno pošlje dopis s prošnjo za posredovanje pisnih odgovorov na že pred 
časom zastavljena vprašanja. 

 
Ad 2) 
D. Perčič je prisotne seznanil z dejstvom, da se s 01.06.2002 žiro računi ukinjajo, zaradi 



česar je bil DOSLj. primoran odpreti nov transakcijski račun (TRR). Pri tem sta D. Perčič 
in A. Kramar ugotovila, da je bil kot zakoniti zastopnik še vedno vpisan Janez Mirnik, 
društvo pa prijavljeno na njegovem naslovu. Kot novega zakonitega zastopnika DOSLj. 
sta prijavila Francija Kramarja ter društvo prijavila na naslovu Kranjska cesta 2, 1241 
Kamnik.  

D. Perčič je prisotne seznanil, da je za potrebe društva uredil prijavo na Proklik, kar nam 
bo v prihodnje med drugim služilo tudi za izplačevanje sodniških stroškov našim članom. 
Strošek posamezne transakcije (nakazila) znotraj bančne skupine (znotraj iste banke) je 
30,00 SIT, med različnimi bančnimi skupinami pa znaša 50,00 SIT. Prisotni so se 
strinjali, da se omenjeni zneski transakcij članom odbijejo od zneska njihovega 
sodniškega stroška, o čemer je potrebno vse člane tudi obvestiti.  

Prisotni so se strinjali z ugotovitvijo, da bomo s tem na eni strani zmanjšali oz. izničili 
potne stroške, ki nastanejo pri vsakem izplačevanju sodniških stroškov, na drugi strani 
pa prihranili dragoceni čas vseh članov in močno olajšali delo blagajnika.  

D. Perčič je predlagal, da se člane, ki imajo račune odprte pri različnih bankah pozove, 
naj blagajniku za potrebe nakazil sodniških stroškov sporočijo številko računa, odprtega 
pri Novi Ljubljanski banki. Nadalje je povedal, da je od približno 35 razdeljenih obrazcev 
za sporočanje številke računa prejel le nekaj vrnjenih. Vsem članom se zato ponovno 
pošlje obrazec ter se jih pozove, naj ga v najkrajšem možnem času vrnejo. D. Perčič v 
bodoče društvenega denarja namreč ne bo več hranil doma in bo izplačevanje stroškov 
možno izključno preko Proklika na bančne račune članov in ne več v gotovini "na roko". 

SKLEP:  
" Člane DOSLj. se obvesti, da se je društvo prijavilo na Proklik, prek katerega bomo v 
prihodnje nakazovali sodniške stroške ter jih seznani z višino stroškov posamezne 
transakcije, ki jih bo nosil vsak član društva sam. Hkrati se jim pošlje obrazec za 
sporočanje številke bančnega računa ter se jih pozove, da ga v najkrajšem možnem času 
vrnejo na naslov blagajnika društva.  

 
Ad 3) 
J. Prešeren je prebrala pisne izjave vseh treh sodnikov, prisotnih na tekmi 18. kroga v 
Grosupljem. Prisotni so na podlagi njihovih izjav ugotovili, da sta za nastalo situacijo 
kriva tako 1. sodnik Č. Donik kot zapisničarka I. Ulčar.  
M. Blaznik je povedal, da je kot 1. sodnik na tekmah tudi sam opazil, da je I. Ulčar pri 
pisanju zapisnika nesigurna in da do napake, ki jo je storila na omenjeni tekmi ni prišlo 
prvič.  
I. Ulčar se pozove, naj bo v prihodnje pozornejša pri pisanju zapisnika in naj med samo 
tekmo upošteva navodila 1. sodnika, ki vodi in je odgovoren za izpeljavo in nemoten 
potek tekme. Svoje nesoglasje ali nasprotno mnenje naj skuša takoj po tekmi razrešiti v 
krogu sodniškega zbora. V kolikor to zaradi kakršnih koli razlogov ne bo možno naj se po 
tekmi obrne na člane UO DOSLj.  
Č. Donika se pozove, naj v prihodnje pravočasno (ne 5 minut pred pričetkom tekme) 
pregleda, ali je zapisnik pravilno izpisan, da bo imel zapisničar v primeru napake dovolj 
časa, da zapisnik ponovno izpolni. Prav tako mora kot prvi sodnik v prihodnje storiti vse 
potrebno, da se morebitni zaplet reši v prid točnega začetka tekme in dobrih odnosov 
med člani sodniškega zbora.  
Oba sodnika se morata zavedati, da sta na tekmi v prvi vrsti člana sodniškega zbora in 
morata kot taka tudi zastopati interese tega zbora (pravočasen začetek tekme in njen 
korekten in nemoten potek), kar pa seveda zahteva določeno mero tolerance med 
posameznimi sodniki in prilagajanja drug drugemu. Pozove se ju, da v bodoče na vseh 
tekmah postorita vse potrebno, da bo le-ta izpeljana korektno ter v skladu s sprejetimi 
določili in pravili.  



SKLEP:  
" I. Ulčar in Č. Doniku se pošlje dopis v katerem se ju seznani z ugotovitvijo UO DOSLj. 

Ad 4) 
A. Kramar je glede na dejstvo, da za mesto predsednika ZOSS nimamo primernega 
kandidata, predlagal, da na jesenski volilni skupščini ZOSS podpremo dosedanjega 
predsednika Zlatka Vitanca.  

Za člana predsedstva ZOSS so prisotni predlagali Francija Kramarja.  
Za člana Nadzornega odbora so prisotni predlagali Jano Prešeren. 
Za člana Disciplinskega razsodišča so prisotni predlagali Daniela Severja. 

 
SKLEP:  
" DOSLj. na ZOSS posreduje sledečo listo kandidatov za letošnjo volilno skupščino ZOSS:  
za člana predsedstva ZOSS predlaga Francija Kramarja, 
Za člana Nadzornega odbora predlaga Jano Prešeren ter  
za člana Disciplinskega razsodišča predlaga Daniela Severja. 

Ad 5) 
Kramar je predlagal, da se na Strokovni svet OZS naslovi dopis z zahtevo, da definirajo 
pravila mini in male odbojke. 

Glede na to, da Bilten OZS prejema le predsednik DOSLj. se na OZS naslovi prošnja, da 
bi ga prejemala tudi tajnica društva. 

J. Prešeren je prisotne seznanila, da imamo 56 novih članov. A. Kramar je dodal, da je 
članarina zanje simbolična, krije pa jo društvo. Predlagal je, da se vsem članom pošlje 
pristopne izjave ter se jih pozove, da skušajo tudi sami pridobiti kakšnega novega člana.  

J. Prešeren je prisotne seznanila s problemom izdelave sodniških izkaznic. Sekretarki 
ZOSS je namreč že pred časom poslala dve sliki članov DOSLj. ter jo prosila za izdelavo 
novih izkaznic, pa se to še do danes ni zgodilo. Od sekretarke je dobila informacijo, da 
bodo izkaznice nove in da ju bosta lahko omenjena sodnika prejela v naslednji sezoni. 
Dopis, poslan sekretarki ZOSS se s spremnim dopisom pošlje v vednost predsedniku 
ZOSS. A. Kramar je predlagal, da se v bodoče vse dopise, naslovljene na sekretarko 
ZOSS pošlje v vednost predsedniku ZOSS. 

J. Prešeren je podala informacijo o zahtevku po natančni poimenski specifikaciji 
obračunanih sodniških stroškov, poslanem sekretarki ZOSS.  

D. Perčič je prisotne opozoril, da se bliža seminar za sodnike. Seznanil jih je z 
informacijo, da ima Brane Maček pripravljeno natančno prezentacijo pisanja zapisnika na 
power pointu. Zadolžen je, da se skuša z B. Mačkom dogovoriti, da bi nam omenjeno 
prezentacijo prosti simboličnemu plačilu odstopil za potrebe izvedbe seminarja.  

SKLEP:  
" Na OZS se naslovi prošnja za dostavljanje Biltena OZS na naslov tajnice DOSLj.  
" Na Strokovni svet OZS se naslovi dopis z zahtevo, da svet definira pravila male in mini 
odbojke. 
" ZOSS se predlaga kompenzacija za medsebojno poravnavo finančnih obveznosti, 
vezanih na obračun sodniške opreme in nove sodniške znake. 
" Predsedniki ZOSS se pošlje v vednost dopis v zvezi z izdelavo sodniških izkaznic, ki je 
bil že pred časom poslan sekretarki ZOSS. 
" V bodoče se vse dopise naslovljene na sekretarko ZOSS pošlje v vednost predsedniku 
ZOSS. 



" D. Perčič je zadolžen, da se skuša z B. Mačkom dogovoriti za uporabo njegove 
prezentacije o pisanju zapisnika.  

 
Seja je bila zaključena ob 20. uri. 

Zapisala: 

Jana Prešeren 
tajnica DOSLj. 

 
V vednost: 
Iso Adrovič 

  

 


