
 
Datum: 12.11.2002  

ZAPISNIK 22. SEJE UO DOS LJUBLJANA 

Seja je bila v četrtek, 24. oktobra 2002 v pisarni OK Kamnik v Kamniku, z začetkom ob 
18.30 uri.  

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

Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 21. seje UO DOSLj. 
2. Razpis za sekretarja ZOSS 
3. Razno 

Sejo je sklicala Jana Prešeren vodil pa Aco Kramar.  

Ad 1) 
Prisotni so pregledali zapisnika 21. seje UO DOSLj, na katerega ni bilo pripomb. Večina 
sklepov je že realiziranih.  

D.Perčič je poročal, da se je z avtorjem programa za delegiranje Juretom Jerajem 
dogovoril, da dobi DOSLj. program brezplačno in ga lahko ponudi v odkup ostalim DOS.  

SKLEP:  
Sprejme in potrdi se zapisnik 21. seje. 

 
Ad 2) 

ZOSS je objavila interni razpis za novega sekretarja ZOSS. Po informacijah, ki jih je 
prejel D. Perčič se je poleg njega prijavil še en kandidat. D. Perčič zaradi obilice dela in 
drugih zadolžitev v bodoče ne bo mogel več opravljati delegiranja sodnikov. To delo in 
naloge z 22. sejo UO DOSLj. prevzema Črtomir Donik, D. Perčič pa bo še naprej opravljal 
naloge blagajnika DOSLj. Ob tem so se prisotni dogovorili, da se Č.Donika v prihodnje 
vabi na seje UO DOSLj. Č. Donika se imenuje za člana komisije za delegiranje, ki s tem v 
tem organu DOSLj. nadomesti Igorja Luzarja. 

 
SKLEP:  
Črtomir Donik je od 22. seje UO DOSLj. zadolžen za delegiranje članov našega društva. 
J. Prešeren mora vse člane DOSLj., ZOSS in OZS obvestiti o novi osebi, odgovorni za 
delegiranje. 
Na prihodnje seje UO DOSLj. se vabi tudi Č.Donika. 
Č. Donika se imenuje za člana komisije za delegiranje, ki s tem v tem organu DOSLj. 
nadomesti Igorja Luzarja. 

Ad 3) 

Prisotni so se dogovorili, da se na ZOSS naslovi zahteva, da zadolži novega sekretarja 
ZOSS, da ugotovi dejansko neporavnano razliko izplačanih honorarjev za sojenje za 
sezono 2001/2002. 



D. Perčič je prisotne obvestil, da mu je sodelavka OZS Andreja Smodič zagotovila, da 
bomo preplačilo nabavljene sodniške opreme kompenzirali pri naslednjem obračunu 
sodniških honorarjev. 

J. Prešeren je prisotne seznanila s predlogom strokovnega odbora DOSLj. za sodnike C 
liste za sezono 2002/2003, ki je na ZOSS posredoval sledeči seznam sodnikov: 
MIHA BLAZNIK 
MARKO BLAZNIK 
DRAGO BIČANIČ 
ČRTOMIR DONIK 
IGOR LUZAR 
KAJA MARŠIČ 
ALEN POTOČNIK 
DAMIJAN RESANOVIČ 
JANEZ ŠUŠTARŠIČ 

Prav tako jih je seznanila z predlogom strokovnega odbora, ki je za napredovanje v 
sezoni 2002/2003 predlagal Markota Blaznik in Igorja Luzar.  

Podala je še informacijo o poročilu licenčnega seminarja, ki je bilo posredovano 
predsedniku ZOSS. 

Glede na zapisnik korenspondenčne seje predsedstva ZOSS je v primeru D. Jovanoviča, 
ki je bil predlagam za predsednika komisije za marketing, očitno prišlo do nesporazuma. 
D. Jovanovič je izrazil pripravljenost sodelovanja v omenjeni komisiji, zaradi mnogih 
drugih obveznosti pa ne želi prevzeti funkcije predsednika. Tako stališče je J. Prešeren 
tudi pisno posredovala predsedniku ZOSS. V predlogu oz. zapisniku korenspondenčne 
seje pa D. Jovanovič ni bil več naveden kot eden izmed članov komisije za marketing 
ZOSS. A. Kramar je zadolžen, da s predsednikom ZOSS razčisti zadevo ter mu ponovno 
pojasni stališče D. Jovanoviča.  

D. Perčič je predlagal, da se vsem sodnike, ki so takoj izrazili pripravljenost sodelovanja 
oz. potrdili brezplačno sojenje na svetovnem prvenstvu v sedeči odbojki za ženske, izreče 
javna pohvala in zahvala. Ti sodniki so: Janez Šuštaršič, Damijan Pirnat, Aco Jončeski, 
Jana Prešeren, Iso Adrovič, Črtomir Donik, Mevludin Mehovič, Marko Blaznik, Dejan 
Perčič, Miha Blazni in Aco Kramar. 

SKLEP:  
A. Kramar s predsednikom ZOSS razčisti stališče D. Jovanoviča glede njegovega 
delovanja v komisiji za marketing ZOSS. 
Sodnikom, ki so brezplačno sodili na svetovnem prvenstvu v sedeči odbojki za ženske se 
izreče javna zahvala. 

 
Seja je bila zaključena ob 20. uri. 

Zapisala: 

Jana Prešeren 
tajnica DOSLj. 

 


