
 
Datum: 20.01.2003  

ZAPISNIK 23. SEJE UO DOS LJUBLJANA 

Seja je bila v ponedeljek, 6. januarja 2003 v pisarni OK Kamnik v Kamniku, s pričetkom 
ob 20.30 uri.  

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

 
Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 22. seje UO DOSLj. 
2. Priprava na redno letno skupščino DOSLj. 
3. Tekoče zadeve 

 
Sejo je sklicala Jana Prešeren vodil pa Aco Kramar.  

 
Ad 1) 
Prisotni so pregledali zapisnik 22. seje UO DOSLj. na katerega ni bilo pripomb. Vsi sklepi 
so bili realizirani.  

SKLEP:  
Sprejme in potrdi se zapisnik 22. seje UO DOSLj. 

 
Ad 2)  

Prisotni so določili datum za redno letno skupščino, ki bo v petek, 7. februarja 2003 ob 
18.30 uri. 

Kraj skupščine zaenkrat še ni dogovorjen. I. Luzar bo preveril možnosti najema dvorane 
v Kočevju, M. Blaznik in D. Sever pa na Brezovici v gasilskem domu. 

Prisotni so določili dnevni red skupščine: 

1.Otvoritev skupščine 
2.Potrditev dnevnega reda 
3.Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh 
overovateljev zapisnika 
4.Potrditev zapisnika prejšnje seje skupščine 
5.Poročilo predsednika društva 
6.Poročilo sekretarke društva 
7.Poročilo blagajnika društva 
8.Poročilo disciplinske komisije 
9.Poročilo strokovnega odbora 
10.Poročilo nadzornega odbora 
11.Sprememba članstva komisije za delegiranje 
12.Razno 



Poleg vseh članov DOSLj. bodo na skupščino vabljeni še Aleš Kušar, generalni sekretar 
OZS, Jožef Lešnik, predsednik ZOSS ter Brane Maček, sekretar lig OZS. 

Predsednik delovnega predsedstva bo Dejan Jovanovič, zapisničarka Jana Prešeren, člani 
verifikacijske komisije Miha Blaznik, Mirjam Drobnič in Nina Recek, overovatelja zapisnika 
pa Janez Mirnik in Marko Gruden. 

Redna letna seja skupščine DOSLj. bo v petek, 7. februarja 2003 ob 18.30 uri.  
I. Luzar preveri možnost najema dvorane v Kočevju, M. Blaznik in D. Sever pa na 
Brezovici. 

Ad 3) 

J. Prešeren. mora, glede na sklep, sprejet na 22. seji, o imenovanju Č. Donika za člana 
komisije za delegiranje, o tem obvestiti Boštjana Poglajna, da bo sestavo te komisije 
popravil tudi na internetu.  

D. Perčič je pregledal zapisnik zadnje seje predsedstva ZOSS ter prisotne seznanil s 
sklepi. Predsedstvo ZOSS je na predlog NO ZOSS sprejelo sklep, da se vse sodnike 
ponovno pozove, da pošljejo svoje pritožbe na obračun sodniških stroškov za sezono 
2001/2002 ter priložijo kopijo pregleda izplačil za celo sezono, ki so jo prejeli konec 
lanske sezone. J. Prešeren mora o tem sklepu obvestiti vse sodnike DOSLj. 

D. Perčič je prisotne seznanil o dobavi novih sodniških majic, ki naj bi bile posameznim 
DOS dobavljene do začetka spomladanskega dela sezone. Majice bo prispeval sponzor in 
jih bodo sodniki prejeli brezplačno. J. Prešeren je zadolžena, da na ZOSS preveri, ali bo 
možno majice tudi kupiti. 

Poročal je tudi o srečanju delegatov OZS, ki so se med drugim pogovarjali tudi o 
spremembah ocenjevalnih listov. Pripravljena so bila tudi nova navodila za pisanje 
zapisnikov, ki jih bodo sodniki prejeli skupaj z delegacijami. 

Prisotne je se seznanil še z vlomov v stanovanjsko hišo Perčičevih, pri čemer je prišlo 
tudi do kraje društvenega denarja v višini 147.241,00 SIT. Predložil je policijsko potrdilo, 
ki potrjuje njegovo izjavo. Zavarovalnica bo pokrila 63.000,00 SIT, tako da je DOSLj. 
dejansko oškodovan za 84.241,00 SIT. D. Perčič je v nadaljevanju podrobneje razložil, 
zakaj je ta denar hranil doma in ne na banki. DOSLj. ima pri eni od bank v Ljubljani 
odprto hranilno knjižico, s katero je možno poslovati le na tisti banki in nikjer drugje, 
poleg tega pa je poslovanje možno le z geslom. Skrbnik te knjižice je Matej Ivanc. Zaradi 
lažjega poslovanja blagajnika in v izogib podobnih dogodkov v prihodnje morata D. Perčič 
in M. Ivanc v roku 14. dni zapreti obstoječo hranilno knjižico ter denar prenesti na novo, 
s katero bo poslovanje možno na katerikoli enoti izbrane banke in brez gesla. Nosilec 
knjižice bo še naprej M. Ivanc, pooblaščena oseba pa D. Perčič. Člani UO so sprejeli 
sklep, da D. Perčiču ukradenega denarja ne bo potrebno vrniti. Odhodek, nastal s krajo, 
se v letni bilanci zavede kot izredni odhodek. 

A. Kramar je prisotne seznanil z novimi oz. posodobljenimi spletnimi stranmi društva, po 
novem jih ureja Boštjan Poglajen, ki je omogočil tudi brezplačno domeno. 

Nadalje je poročal o novostih glede kaznovanja D. Jovanoviča in J. Mirnika, ki ju je 
predsedstvo ZOSS zaradi neudeležbe na licenčnem seminarju kaznovalo s 40.000,00 SIT. 
Zadeva zaenkrat še ni zaključena, saj obstaja verjetnost, da se licenčnih seminarjev ni 
udeležil še kdo od sodnikov ne le A, temveč tudi nižjih list. 



Poročal je še o poteku univerzitetne lige. Za delegiranje sodnikov je zadolžen DOSLj. 
Omenil je tudi občinska prvenstva OŠ, ki jih organizira Agencija za šport. Sodnikov za ta 
tekmovanja ni delegiralo naše društvo, menda sodijo celo nekateri sodniki brez licence. J. 
Prešeren pri odgovornih osebah na omenjeni agenciji preveri, kako je z delegiranjem 
sodnikov. Delegiranja mimo območne sodniške organizacije načeloma ne smemo 
podpirati, saj je društvo v končni fazi tudi finančno oškodovano (5% sodniške takse dobi 
društvo). 

J. Prešeren je prisotne seznanila z imeni kandidatov za opravljanje izpita za regijski in 
državni rang. DOSLj. je prijavila tri kandidate in sicer: I. Adroviča za državni rang ter 
Marka Blaznika in A. Potočnika za regijski rang. 

Poročala je o zapletu glede dobave belih bombažnih nogavic za vse člane društva. 
Dobavitelj, s katerim je bilo že v začetku decembra vse dogovorjeno, je imel prometno 
nesrečo in je še vedno na bolniški. J. Prešeren bo poskušala poiskati drugega dobavitelja, 
vse prisotne pa je prosila za pomoč. I. Luzar se bo o možnosti izdelave nogavic in ceni 
pozanimal pri enem izmed kočevskih proizvajalcev. A. Kramar pa se bo na Intervezu 
pozanimal za ceno vezenja logotipa na nogavice. 

Prisotne je seznanila s prejetimi novoletnimi čestitkami, ki so jih DOSLj. poslali DOS 
Pomurje, DOS Koroška in DOS Gorenjska ter o sožalni brzojavki, ki jo je DOSLj. poslal 
DOS Posočje ob smrti njihovega člana g. Vidiča. 

Izpostavljena je bila problematika neenakih pogojev za vse klube. Nekateri klubi namreč 
na 1. DOL nimajo linijskih sodnikov, kar pomeni, da plačujejo manj stroškov za sodnike 
kot drugi klubi, ki upoštevajo in spoštujejo pravila. A. Kramar je zadolžen, da omenjeno 
problematiko prenese na predsedstvo ZOSS. 

Na koncu je Č. Donik podal poročilo o delegiranju. Večjih zapletov zaenkrat ni bilo. Jaka 
Povšič je zaradi osebnih razlogov odpovedal vse tekme do konca sezone 2002/2003. Na 
kratko je preletel tudi vse odpovedi sojenja in navedel razloge zanje. Člani UO DOSLj. so 
sprejeli poročilo Č. Donika ter sprejeli sklep, da se sodnike, ki se niso odzvali na 
delegacije, preda disciplinski komisiji. 

D. Perčič je opozoril še na neredno pošiljanje zapisnikov tekem, zaradi česar nastajajo 
težave tudi pri obračunavanju sodniških honorarjev. Vse člane DOSLj. se zato pozove, da 
pravočasno pošiljajo zapisnike. Omenjeno problematiko mora A. Kramar prenesti tudi na 
predsedstvo ZOSS. 

 
SKLEP:  
J. Prešeren mora B. Poglajnu sporočiti novo sestavo komisije za delegiranje, da bo le-to 
popravil na internetu. 
J. Prešeren mora vse člane obvestiti o sklepu predsedstva ZOSS, ki vse sodnike poziva, 
naj ponovno pošljejo svoje pritožbe na obračun sodniških stroškov za preteklo sezono ter 
temu priložijo tudi kopijo pregleda izplačil za celotno sezono. 
J. Prešeren mora na ZOSS preveriti, ali bo možno nove sodniške majice tudi kupiti. 
D. Perčič in M. Ivanc morata v roku 14. Dni od seje UO zapreti obstoječo hranilno knjižico 
ter ves denar prenesti na novo, tako da bo poslovanje možno na vseh enotah izbrane 
banke ter brez uporabe gesla. Nosilec nove hranilne knjižice bo še naprej M. Ivanc, 
pooblaščena oseba pa blagajnik društva D. Perčič. 
D. Perčiču denarja, ki je izginil ob vlomu v stanovanjsko hišo Perčičevih, ni potrebo vrniti. 
I. Luzar pri kočevskem podjetju preveri možnost izdelave belih bombažnih nogavic ter se 
pozanima o ceni. 
A. Kramar se na Intervezu pozanima o ceni vezenja logotipa društva na bele bombažne 
nogavice. 



J. Prešeren pri odgovornih na Agenciji za šport preveri, kako poteka delegiranje sodnikov 
za območna prvenstva OŠ. 
A. Kramar mora na predsedstvu ZOSS sprožiti vprašanje o neenakih pogojih za vse 
klube, saj nekateri klubi na tekmah 1. DOL ne zagotovijo linijskih sodnikov in tako 
plačajo nižje sodniške stroške. 
Sodnike, ki se niso odzvali na poslane delegacije se preda disciplinski komisiji. 
Vse člane se pozove, da pravočasno pošiljajo zapisnike tekem na naslov OZS. 
A. Kramar mora na predsedstvu ZOSS sprožiti vprašanje nerednega oz. nepravočasnega 
pošiljanja zapisnikov tekem na naslov OZS. 

Seja je bila zaključena ob 22.15 uri. 

Zapisala: 
Jana Prešeren 
sekretarka DOSLj. 

 


