
 
Datum: 19.9.2002  

ZAPISNIK 21. SEJE UO DOS LJUBLJANA 

Seja je bila v četrtek, 21. septembra 2002 v Dragomerju, z začetkom ob 19.50 uri.  

Prisotni: Aco Kramar, Dejan Perčič, Miha Blaznik, Dejan Jovanovič, Daniel Sever in Jana 
Prešeren  
Opravičeno odsotni: Igor Luzar  
Ostali prisotni: Branko Maček, Matej Ivanc 

 
Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 20. seje UO DOSLj. 
2. Skupščina ZOSS 
3. Tekoče zadeve 

 
Sejo je sklicala Jana Prešeren vodil pa Aco Kramar, ki je poudaril, da je glavna točka 
dnevnega reda skupščina ZOSS. 

Ad 1) 
Prisotni so pregledali zapisnika 20. seje UO DOSLj, na katerega ni bilo pripomb. Večina 
sklepov je že realiziranih. M.Blaznik na UO DOSLj. še ni posredoval pisne izjave o 
materialni oškodovanosti, ki naj bi mu jo povzročil eden od članov DOSLj. 

J.Prešeren je Komisiji za napredek in izobraževanje poslala dopis s prošnjo, da DOSLj. 
glede na pripadajoče število, sodnike C liste za tekmovalno sezono 2002/2003 določi 
sam. Predsedstvo ZOSS nas je obvestilo, da še vedno velja pravilnik Komisije za 
izobraževanje in napredek sojenja (16. člen) in da lahko DOSLj. skladno s tem predlaga 9 
sodnikov C liste.  

DOSLj. je imel v sezoni 2001/2002 9 sodnikov na C listi. V sezoni 2002/2003 je A. 
Jončeski napredoval na B listo, po informaciji D. Perčiča pa naj bi D. Pirnat na lastno željo 
prenehal s sojenjem tekem 3.DOL, tako, da sta dve mesti za sodnika C liste prosti. 
Strokovni svet mora zato do skupščine ZOSS Upravnemu odboru DOSLj. predlagati nov 
seznam sodnikov za C listo. 

Strokovni svet zaenkrat še ni podal svojega stališča o smotrnosti nabave računalniškega 
programa za izdelavo delegacij. D. Perčič je povedal, da bi avtor omenjenega programa 
Jure Jeraj program odstopil, v kolikor bi DOSLj. program tržila naprej. Sprejet je bil 
sklep, da se J. Prešeren in D. Perčič do skupščine ZOSS z avtorjem dogovorita za odkup 
programa. 

 
SKLEP:  
Sprejme in potrdi se zapisnik 20. seje. 
Strokovni svet mora do skupščine ZOSS Upravnemu odboru DOSLj. predložiti nov 
seznam sodnikov C liste za sezono 2002/2003. 
J. Prešeren in D. Perčič se do skupščine ZOSS z J. Jerajem dogovorita o odkupu 
programa za izdelavo delegacij. 

Ad 2) 



Prisotni so pregledali dnevni red skupščine ter gradiva k posameznim točkam dnevnega 
reda. Razpravljali so o kandidatih za predsednika ZOSS ter za člane organov ZOSS.  

Podan je bil predlog, da skupščini ZOSS predlagamo spremembo dnevnega reda in sicer 
tako, da se 14. točka premakne oz. združi s 17. točko, tako da bi bil nov dnevni red od 
13. točke dalje sledeč: 

13. Volitve predsednika ZOSS 
- predstavitev predsedniških programov 
- volitve 
14. Predstavitev predloga kandidatnih list za: 
- člane predsedstva ZOSS 
- člane nadzornega odbora 
- člane disciplinskega razsodišča 
15. Volitve: 
- članov predsedstva ZOSS 
- članov nadzornega odbora 
- članov disciplinskega razsodišča 
16. Razglasitev rezultatov volitev predsednika ZOSS in organov ZOSS 
17. Zaključek 

Na podlagi sklepa ZOSS, da DOSLj. glede na število članov pripada 11 delegatskih mest 
na skupščini ZOSS, so prisotni določili delegate: Jana Prešeren, Dejan Perčič, Miha 
Blaznik, Marko Blaznik, Daniel Sever, Jaka Povšič, Črtomir Donik, Marko Gruden, Dejan 
Jovanovič, Janez Šuštaršič in Branko Maček.  

Sestanek delegatov DOSLj. bo 20. septembra 2002 ob 16. uri v Kavarni Veronika v 
Kamniku. 

Podan je bil tudi predlog, da skupščini ZOSS predlagamo, da so člani DOS-ov lahko le 
aktivni sodniki z opravljenimi sodniškimi izpiti. Prav tako skupščini ZOSS predlagamo, da 
ustanovi posebno komisiji, ki bi ugotovila realno članstvo posameznih DOS. 

Prisotni so izrazili dvom v realnost prikazanega števila članov posameznih DOS-ov, ki je 
služilo kot osnova za določanje števila delegatskih mest na skupščini ZOSS. Sklenili so, 
da na Nadzorni odbor pošljejo zahtevo po predložitvi seznamov članov vseh DOS-ov, 
potrdil o plačanih članarinah ter pristopnih izjav. 

SKLEP:  
DOSLj. bo skupščini ZOSS predlagal spremembo dnevnega reda in sicer tako, da se 14. 
točka prenese oz. združi s 17. točko. 
DOSLj. bodo na skupščini ZOSS zastopali: Jana Prešeren, Dejan Perčič, Miha Blaznik, 
Marko Blaznik, Daniel Sever, Jaka Povšič, Črtomir Donik, Marko Gruden, Dejan 
Jovanovič, Janez Šuštaršič in Branko Maček. 
Sestanek delegatov za skupščino ZOSS bo v petek, 20. septembra 2002 ob 16. uri v 
Kavarni Veronika v Kamniku. 
Skupščini ZOSS se predlaga, da so lahko člani DOS-ov le aktivni sodniki z opravljenimi 
sodniškimi izpiti oz. potrjenimi licencami. 
Skupščini ZOSS se predlaga, da ustanovi posebno komisiji, ki bi ugotovila realno članstvo 
posameznih DOS. 
DOSLj. na Nadzorni odbor ZOSS pošlje zahtevo po predložitvi seznamov članov vseh 
DOS-ov, potrdil o plačanih članarinah ter pristopnih izjav. 

Ad 3) 



D. Perčič je poročal, da še vedno nismo dobili povrnjenega denarja za preplačilo sodniške 
opreme, zato se na ZOSS pošlje obvestilo, da bo DOSLj. ta znesek odštel od zneska za 
plačilo novih sodniških znakov. 

 
D. Perčič je prisotne obvestil, da je sekretarka ZOSS Urška Hrovat odstopila, tako da 
ZOSS išče novega sekretarja. 

A. Kramar je poročal, da strokovni svet OZS še ni pripravil natančnih navodil za 
upoštevanje pravil mini in male odbojke, zato o tem še ne moremo obvestiti svojih 
članov. 

 
SKLEP:  
Na ZOSS se pošlje obvestilo, da bo DOSLj. od zneska za plačilo novih sodniških znakov 
(82.500,00 SIT) odštel znesek za preplačano sodniško opremo (34.000,00 SIT), ki bi ga 
moral ZOSS že nakazati na račun DOSLj.  

Seja je bila zaključena ob 22,15 uri. 

Zapisala: 

 
Jana Prešeren 
tajnica DOSLj. 

 


