
 

Datum: 26.07.2002 

ZAPISNIK 20. SEJE UO DOS LJUBLJANA 

 
Seja je bila v soboto, 20. julija 2002 ob igrišču za odbojko na mivki v Kamniku, s 
pričetkom ob 17. uri.  

Prisotni: Aco Kramar, Dejan Perčič, Dejan Jovanovič in Jana Prešeren  
Opravičeno odsotni: Igor Luzar , Miha Blaznik, Daniel Sever 

 
Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 19. seje UO DOSLj. 
2. Skupščina ZOSS 
3. Tekoče zadeve 

 
Sejo je sklicala Jana Prešeren vodil pa Aco Kramar.  

 
Ad 1) 

Prisotni so pregledali zapisnik 19. seje UO DOSLj. na katerega ni bilo pripomb. Vsi sklepi, 
z izjemo enega samega, so bili realizirani. Na sami seji je bil realiziran še sklep o pripravi 
bilance stanja, ki jo je pripravil D.  

J. Prešeren je poročala, da je na OZS ponovno poslala dopis (6.6.2002) s prošnjo za 
posredovanje pisnih odgovorov na zastavljena vprašanja, vendar OZS odgovora še ni 
poslala.  

Vsi člani DOSLj. so bili pisno obveščeni o uvedbi izplačevanja sodniških stroškov prek 
Proklika ter naprošeni, da D. Perčiču posredujejo številko svojega TR. D. Perčič je moral 
kljub temu mnoge sodnike sam poklicati, da je lahko zbral vse številke TR. Sodnike je ob 
tem ponovno pozval, naj mu posredujejo izpolnjene obrazce. Kljub temu tega nekateri 
izmed njih še do danes niso storili. Dokler ne bodo posredovali izpolnjenega obrazca v 
novi tekmovalni sezoni ne bodo dobili izplačanih sodniških stroškov. D. Perčič mora do 
licenčnega seminarja pripraviti seznam sodnikov, ki niso poslali izpolnjenih obrazcev s 
številko TR. 

Sodnikoma I. Ulčar in Č. Doniku je bil poslan dopis z ugotovitvijo UO DOSLj. glede 
njunega spora. D. Perčič je po tem osebno govoril s Č. Donikom, ki mu je povedal, da je 
obvestilo vzel na znanje in da je, kar se njega tiče, zadeva zaključena. 

A. Kramar in D. Jovanovič sta povedala, da ju je klical sodnik J. Mirnik ter hotel izvedeti, 
zakaj ga UO DOSLj. ni predlagal za nobeno funkcijo v ZOSS oz. nanju izvajal pritisk, naj 
UO to stori. Imel je tudi nekaj zelo ostrih kritik na račun dela UO DOSLj., ki naj bi po 
njegovem mnenju delal samovoljno, brez privoljenja članov društva. Prisotni so se 
strinjali, da je na tak način v času predsedovanja društvu deloval on sam in da tudi sedaj 
občasno deluje proti društvu ter v svojo osebno korist ter da celo materialno škodi 
posameznim članom društva. D. Perčič je namreč neuradno izvedel, da si je J. Mirnik za 
sojenje na univerzitetni ligi prilastil sodniške stroške enega izmed članov DOSLj. Glede na 
to, da UO pisne izjave člana ni prejel se ga pozove, da to stori, na podlagi česar bo lahko 



UO o zadevi razpravljal na svoji naslednji seji. V kolikor bo J. Mirnik s takim početjem 
nadaljeval tudi v prihodnje bo UO DOSLj. razmislil o morebitnih ukrepih zoper njega.  

Strokovni svet OZS še ni posredoval odgovora v zvezi s pravili mini in male odbojke. A. 
Kramar je zadolžen, da se o pravilih pozanima pri Strokovnem svetu OZS. 

J. Prešeren je povedala, da je ZOSS odgovorila na dopis v zvezi s kompenzacijo in 
izdelavo sodniških izkaznic. Kompenzacijo so zavrnili ter sporočili, da bodo znesek v višini 
34.000,00 SIT za nepravilno obračunano sodniško opremo na račun DOSLj. vrnili pri 
končnem obračunu sodniških stroškov. Obvestili so nas tudi, da so sodniške izkaznice na 
voljo, tako da je J. Prešeren na ZOSS posredovala potrebne podatke ter za dva sodnika 
DOSLj. založila 500,00 SIT za stroške izdelave izkaznice. Sekretarka ZOSS ji je 
zagotovila, da bo članoma izkaznici poslala na domači naslov v roku enega tedna od 
prejema podatkov in denarja. 

 
D. Perčič se je z B. Mačkom dogovoril za uporabo njegove prezentacije o pisanju 
zapisnika na licenčnem seminarju. J. Prešeren je zadolžena, da za seminar preskrbi 
projektor.  

SKLEP:  
" Sprejme in potrdi se zapisnik 19. seje UO DOSLj. 
" D. Perčič do jesenskega licenčnega seminarja pripravi seznam sodnikov, ki niso 
posredovali izpolnjenega obrazca s številko svojega TR.  
" Člana DOSLj., ki je sodil na univerzitetni ligi in bil ob tem materialno oškodovan se 
pozove, da poda pisno izjavo. 
" J. Prešeren mora za jesenski licenčni seminar preskrbeti projektor. 

 
Ad 2) 

J. Prešeren je prisotne seznanila s sklepom 27. seje predsedstva ZOSS, da bo skupščino 
ZOSS 20. septembra 2002 ob 17. uri organiziral DOSLj.  

Poročala je tudi, da je na zahtevo ZOSS posredovala spisek članov DOSLj. (skupno 110 
članov), ki bo služil za določitev števila delegatov na skupščini ZOSS. Glede na pravila 
ZOSS bo imel tako DOSLj. na jesenski volilni skupščini 11 delegatov, ki jih bomo 
dokončno določili na licenčnem seminarju. En teden pred skupščino bo UO DOSLj. vse 
delegate povabil na pripravljalni sestanek. A. Kramar je predlagal, da DOSLj. na 
skupščini ZOSS vloži nekaj amandmajev ter pozval vse prisotne naj tudi sami razmislijo o 
njih.  

 
SKLEP:  
" Delegate za skupščino ZOSS bo DOSLj. določil na licenčnem seminarju.  
" En teden pred skupščino ZOSS mora UO DOSLj. sklicati sestanek z vsemi delegati. 

 
Ad 3) 

J. Prešeren je poročala o nekaterih sklepih sej predsedstva ZOSS. Na 27. seji so sprejeli 
sklep, da se kot predlog novega Disciplinskega pravilnika sprejme predlog DOSLj. ter se 
ga pošlje vsem ostalim DOS v pregled in potrditev. A. Kramar je dodal, da naj bi, po 
prejetih informacijah, svoje pripombe, ki pa so bile zgolj "lepotne", posredoval le DOS 
Gorenjske in da bo naš predlog pravilnika verjetno v celoti sprejet.  



Na 28. seji je ZOSS sprejel poimenske liste sodnikov za tekmovalno sezono 2002/2003. 
Na A listi bo imel DOSLj. 2 sodnika, na B listi 5 sodnikov, na C listi pa 9 sodnikov, en 
sodnik C liste iz Ljubljane pa ni član DOSLj. Prisotni so ugotovili, da je Komisija za 
napredek in izobraževanje v preteklih sezonah sporočila le število sodniških mest na C 
listi ne pa tudi imen sodnikov. Le-te je DOS določil sam, zato se na omenjeno komisijo 
naslovi dopis, da tudi v sezoni 2002/2003 seznam sodnikov za C listo določimo sami.  

 
Prispel je razpis za odbojkarske sodnike odbojke na mivki. J. Prešeren mora vse člane 
DOSLj. obvestiti o izpitu ter roku za prijavo. Materiale za opravljanje teoretičnega dela 
izpita bo zainteresiranim sodnikom poslan naknadno. 

Prisotni so določili datum za seminar za D listo, ki bo 10. septembra 2002 ob 17. uri. 
Poiskati je potrebno primeren prostor. A. Kramar se bo pozanimal o možnosti 
brezplačnega najema prostora v telovadnici ali OŠ, prav tako pa se za to zadolži M. 
Blaznika, ki naj to možnost preveri na Brezovici. Strokovni svet se pozove, da do 15. 
avgusta pripravi program seminarja ter določi posamezne predavatelje. 

D. Perčič je prisotne seznanil s pripravo programa za izdelavo delegacij, ki ga pripravljata 
z Juretom Jerajem. Program bo močno olajšal izdelavo delegacij ter pripomogel k boljši 
preglednosti in tudi arhiviranju dokumentov. D. Perčič predlaga, da se avtorju programa 
izplača honorar v višini 20.000,00 SIT. Zadeva se da v vednost Strokovnemu odboru, ki 
naj oceni, ali je program potreben ter se tudi dogovori za višino honorarja.  

 
SKLEP:  
" Komisiji za napredek in izobraževanje se pošlje dopis, da bi DOSLj. na podlagi prakse iz 
preteklih let tudi za sezono 2002/2003 sodnike C liste določil sam. 
" J. Prešeren mora vse člane obvestiti o datumu izpita odbojke na mivki. 
" A. Kramar in M. Blaznik sta zadolžena, da preverita možnost brezplačnega najema 
prostora za izvedbo licenčnega seminarja v OŠ ali telovadnici v Kamniku oz. na Brezovici. 
" Strokovni svet se pozove, da do 15. avgusta pripravi program za izvedbo licenčnega 
seminarja ter določi predavatelje. 
" Strokovni svet se zadolži, da presodi smotrnost nabave računalniškega programa za 
izdelavo delegacij ter se z avtorjem programa dogovori za višino honorarja. 

Seja je bila zaključena ob 18.15 uri. 

Zapisala: 

 
Jana Prešeren 
tajnica DOSLj. 

  

 


