Datum: 22.04.2003

ZAPISNIK 24. SEJE UO DOS LJUBLJANA
Seja je bila v petek, 28. marca 2003 v pisarni OK Kamnik v Kamniku, s pričetkom ob
19.30 uri.
Prisotni: Aco Kramar, Dejan Perčič, Dejan Jovanovič, Igor Luzar, Miha Blaznik, Daniel
Sever in Jana Prešeren
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 23. seje UO DOSLj.
2. Predlogi članov DOSLj.
3. Sodniške majice
4. Tekoče zadeve

Sejo je sklicala Jana Prešeren vodil pa Aco Kramar.
Ad 1)
Prisotni so pregledali zapisnik 23. seje UO DOSLj. na katerega ni bilo pripomb. D. Perčič
je poročal, da z M. Ivancem obstoječe hranilne knjižice društva, katere skrbnik je M.
Ivanc, nista zaprla, saj pravne osebe (društva) ne morejo odpreti klasične hranilne
knjižice. Ostali sklepi so bili realizirani.
SKLEP:
Sprejme in potrdi se zapisnik 23. seje UO DOSLj.

Ad 2)
J. Prešeren je poročala o dopisih dveh članic DOSLj., ki se ne strinjata z nakupom belih
sodniških nogavic in predlagata nakup sodniških piščalk. Poleg tega pa sprašujeta, kdaj
bodo sodniki dobili nove sodniške majice. J. Prešeren jima mora poslati odgovor z
obrazložitvijo, da je za nakup novih sodniških majic zadolžena komisija za marketing
ZOSS ter da je nakup nogavic odobril UO DOSLj., ki je na seji tudi obravnaval njun
predlog glede nakupa sodniških piščalk.
SKLEP:
J.Prešeren mora sodnicama, ki sta poslali svoji pobudi, poslati odgovor z obrazložitvijo.

Ad 3)
J. Prešeren je na ZOSS naslovila vprašanje glede možnosti nakupa dodatnih sodniških
majic ter cene, po kateri bi bilo možno te majice kupiti. Odgovora žal še nismo prejeli. D.
Perčič je poročal, da kljub njegovim telefonskim urgencam predsednik komisije za
marketing ZOSS N. Ošlovnik še ni poslal nikakršne informacije glede dobave novih
sodniških majic. Poročal je še, da se B. Maček išče novega sponzorja za dobavo majic.

Ad 4)
A. Kramar je prisotne seznanil, da je možno podatke o višini dnevnic in kilometrine dobiti
na spletni strani www.racunovodja.com, o čemer mora J.Prešeren obvestiti tudi vse člane
DOSLj.
D. Perčič je prisotne seznanil z možnimi datumi seminarjev za A in B listo, ki ju je
določilo predsedstvo ZOSS. Seminarja naj bi bila junija. Po odločitvi predsedstva ZOSS
pa naj bi bil po novem seminar za C listo v pristojnosti DOS-ov. Prisotni so določili okvirni
datum seminarja za C in D listo, t.j, 29.8.2003. Seminarja za C in D listo bosta istega
dne, vendar časovno ločena. J. Prešeren mora datum javiti M.Ivancu, da bo strokovni
odbor lahko pravočasno pripravil program seminarja ter zagotovil predavatelje. Prav tako
mora J. Prešeren predsednika komisije za izobraževanje in napredek ZOSS prositi za
teste za zapisnikarje in za sodnike D liste.
J. Prešeren je prisotne seznanila z opravičilom, ki ga je napisala za sodnico Ajdo Cilenšek,
ki je v času pouka pisala zapisnik na občinskem šolskem tekmovanju. Prav tako jih je
seznanila, da je sodnik D. Smole brez posebne obrazložitve odpovedal sojen je do konca
sezone 2002/2003. Sodnik je predan v obravnavo disciplinski komisiji, ki pa UO DOSLj.še
ni seznanila s svojim sklepom glede sodnikov D. Resanoviča in J. Šušteršiča.
Prisotni so se dogovorili, da DOSLj. konec sezone organizira zaključno srečanje za člane.
Srečanje naj bi bilo 14.6. Za organizacijo je zadolžen A. Kramar. I.Luzar pa preveri še
možnost najema prostora za srečanje v Kočevju in sicer za 7.6.
J. Prešeren mora preveriti zainteresiranost sodnikov za opravljanje izpita za sodnika
odboje na mivki. Na predsedstvo ZOSS pa mora nasloviti vprašanje o kraju in datumu
seminarja za sodnika odbojke na mivki ter o kraju in datumu opravljanja izpita.
SKLEP:
J. Prešeren mora člane obvestiti, na katerem naslovu na internetu najdejo podatke o
višini dnevnice in kilometrine.
Seminar za sodnike C in D liste bo predvidoma 29.8. J. Prešeren mora o tem obvestiti M.
Ivanca.
J. Prešeren mora predsednika komisije za izobraževanje in napredek prositi za izpite za
zapisnikarja in sodnike D liste.
Predvidoma 14.6. bo zaključno srečanje sodnikov DOSLj., za organizacijo katerega je
zadolžen A. Kramar. I.Luzar pa preveri možnost organizacije srečanja v Kočevju teden
dni prej.
J. Prešeren mora pri sodnikih DOSLj. preveriti zainteresiranost za opravljanje izpita so
sodnika odbojke na mivki ter na predsedstvo ZOSS nasloviti vprašanje o kraju in datumu
seminarja in opravljanja izpita za sodnika odbojke na mivki.

Seja je bila zaključena ob 21. uri.
Zapisala:
Jana Prešeren
sekretarka DOSLj.

