
 

Datum: 05.11.2003 

ZAPISNIK 26. SEJE UO DOS LJUBLJANA 

Seja je bila v torek, 5. novembra 2003 v prostorih OK Calcit v Kamniku, s pričetkom ob 
21. uri.  

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

 
Dnevni red: 
1.Pregled zapisnika 25. seje UO DOSLj. 
2.Poročilo o licenčnem seminarju DOSLj. 
3.Pregled sklepov sej predsedstva ZOSS 
4.Predlog za novega predsednika ZOSS 
5.Predlog za člane komisije za marketing ZOSS 
6.Skupščina ZOSS 
7.Razno 

 
Sejo je sklicala in vodila Jana Prešeren. 

Ad 1) 

Prisotni so pregledali zapisnik 25. seje UO DOSLj. na katerega ni bilo pripomb. Vsi sklepi 
so bili realizirani.  
J. Prešeren je ob sklepu ad 2) poročala, da je strokovni odbor DOSLj. za napredovanje na 
B listo predlagal Črtomira Donika in Damijana Resanoviča, na C listo pa v letošnji sezoni 
na novo uvrstil Jožeta Rauha, Jako Povšiča, Boštjana Poglajna in Mevludina Mehoviča. Na 
poziv ZOSS je moral DOSLj. podati pisno utemeljitev oz. obrazložitev upravičenosti 
uvrstitve Jožeta Rauha na C listo. Omenjeni sodnik je namreč v pretekli sezoni pisal le 
zapisnike, na tekmah pa ni opravljal funkcije 1. ali 2. sodnika.  

Č. Donik je na seji izrazil željo, da ne želi napredovati na B listo. D. Perčiča se zadolži, da 
na ZOSS preveri kakšne so možnosti spremembe kandidatov za napredovanje 
(imenovane kandidate za napredovanje se namreč ocenjuje), na podlagi česar bo 
strokovni odbor, če bo zamenjava možna, predlagal novega kandidata. 

J. Prešeren je prisotne seznanila tudi s sistemom določanja kvote sodnikov za 
napredovanje na B listo, ki ga je sprejelo predsedstvo ZOSS.  

SKLEP:  
D. Perčič zaradi želje Č. Donika, da ne želi napredovati na B listo, na ZOSS preveri 
možnost spremembe kandidata.  
V kolikor bo sprememba možna mora strokovni odbor sporočiti ime novega kandidata. 

  

Ad 2)  



J. Prešeren je na kratko poročala o licenčnem seminarju, ki je bil 5. septembra 2003 v 
prostorih OŠ Toma Brejca v Kamniku ter podala poročilo o številu članov na D listi in 
številu zapisničarjev. DOSLj. ima trenutno 28 sodnikov D liste (od tega 15 zapisničarjev, 
7 sodnikov pa poleg tega letos miruje).  

Ravnateljici OŠ Toma Brejca smo se pisno zahvalili za brezplačen najem prostora za 
izvedbo seminarja v njihovi OŠ.  

  

Ad 3 in Ad 5) 

Prisotni so pregledali sklepe 8. seje predsedstva ZOSS, ki je bila 14. oktobra 2003 ter 
sklenili, da skladno s sklepom 3 pod točko ad 1 za člana komisije za marketing ZOSS 
predlagajo Janeza Mirnika. A. Kramarja je poročal, da je z Mirnikom že govoril o 
morebitni pripravljenosti delovanja v omenjeni komisiji, vendar mora zadeve zaradi 
dejanske prijave, ki jo je potrebno na ZOSS poslati do 7.11.2003, zadevo še enkrat 
preveriti in dobiti Mirnikovo soglasje. 

SKLEP:  
Janeza Mirnika se v primeru njegovega soglasja (razgovor opravi A. Kramar) predlaga za 
člana komisije za marketing ZOSS. 

V zvezi s sklepom 17 pod točko ad 8 je J. Prešeren poročala o razgovoru z Marjanom 
Kumerjem, ki se letos ni udeležil licenčnega seminarja, rad pa bi dobil člansko izkaznico 
ZOSS. Sodnika je seznanila s sklepom predsedstva ZOSS ter ga napotila na sekretarja 
ZOSS Dejana Perčiča, ki ima podrobnejše informacije v zvezi s tem in tudi izdaja 
sodniške izkaznice. 

  

Ad 4) 

Skladno s sklepom 20 točke ad 8) 8. seje predsedstva ZOSS so prisotni v soglasju z 
imenovano sklenili, da kot svojega kandidata za predsednika ZOSS predlagajo Jano 
Prešeren, ki mora tako pripraviti soglasje h kandidaturi, kratek program dela in dopis, s 
katerim bo predsednik DOSLj. na ZOSS poslal kandidaturo.  

SKLEP:  
Jano Prešeren se predlaga za predsednico ZOSS. 
J. Prešeren mora pripraviti soglasje h kandidaturi in kratek program dela. 
A. Kramar mora pripraviti dopis, s katerim bo DOSLj. poslal na ZOSS kandidaturo za 
predsednika ZOSS. 

  

Ad 6) 

DOSLj. bo imel na skupščini ZOSS, ki bo 4.12.2003, najverjetneje 7 delegatov. Delegati 
bodo člani UO, v primeru zadržanosti katerega od članov UO pa sta rezervna delegata 
Črtomir Donik in Matej Ivanc.  

V primeru izvolitve J. Prešeren za predsednico ZOSS bo morala odstopiti s funkcije 
predsednice NO, tako da se bo v tem odboru sprostilo eno mesto. DOSLj. bo za novega 



člana predlagala Janeza Šuštaršiča. J. Prešeren mora preveriti njegovo pripravljenost 
delovanja v NO.  
Ker skupščina ZOSS še ni sklicana in zato še niso znani obravnavani materiali člani UO 
DOSLj. niso mogli sprejeti stališč, ki jih bodo na skupščini zastopali. 

SKLEP:  
Delegati DOSlj. na skupščini ZOSS bodo člani UO DOSLj, rezervna delagata pa sta 
Črtomir Donik in Matej Ivanc. 
V primeru izvolitve J. Prešeren za predsednico ZOSS se za člana NO ZOSS predlaga 
Janeza Šuštaršiča (J. Prešeren opravi z njim razgovor o pripravljenosti delovanja v tem 
odboru). 

Ad 7) 

V primeru izvolitve J. Prešeren za predsednico ZOSS bo delo sekretarja DOSLj. prevzel 
Miha Blaznik. Do skupščine ZOSS vsa dela sekretarja opravlja J. Prešeren.  

Agencijo za šport se pisno obvesti, da lahko na vseh tekmovanjih, pri katerih sodeluje 
OZS (mednje sodijo tudi osnovno in srednješolska tekmovanja), sodijo le sodniki ZOSS z 
licenco za tekočo tekmovalno sezono.  

D. Perčič je poročal, da bodo kmalu izpiti za regijski in državni rang. Strokovna komisija 
mora pripraviti seznam sodnikov, ki jih bo DOSLj. prijavila na opravljanje izpita. 

J. Prešeren je poročala o možnosti pridobitve novega sponzorja, ki bi celoten ZOSS 
opremil s polo sodniškimi majicami. V kolikor se bo predsedstvo ZOSS negativno 
opredelilo do sodelovanja z novim sponzorjem se bosta D. Perčič in J. Prešeren 
dogovorila za dobavo majic za DOSLj. Člani bodo lahko majice tudi dokupili. 

J. Prešeren mora člane obvestiti o zaključkih posveta delegatov-kontrolorjev. 

Prisotni so se pogovarjali tudi o volilni skupščini DOSLj., ki bo predvidoma februarja 
2004. Strinjali so se, da društvo v zadnjem obdobju dobro deluje in da je še vedno 
interes članov za prostovoljno delo v upravnem odboru in komisijah. Bili so enotni v 
predlogu, da bi društvo še naprej vodil Aco Kramar. I. Luzar zaradi pogostih službenih 
odsotnosti v naslednjem mandatu ne želi biti član UO. Za novega člana je predlagal Kajo 
Maršič, s katero bo tudi opravil razgovor.  
D. Perčič je predlagal, da se na skupščini sprejme sklep, da strokovno komisijo 
sestavljajo 3 člani (in ne več 5 kot doslej) ter dodaten član in sicer tisti, ki je v DOS 
zadolžen za delegiranje. 

SKLEP:  
V primeru izvolitve J. Prešeren za predsednico ZOSS bo delo sekretarja DOSLj. prevzel 
Miha Blaznik. Do skupščine ZOSS vsa dela sekretarja opravlja J. Prešeren.  
Agencijo za šport se pisno obvesti, da lahko na vseh tekmovanjih, pri katerih sodeluje 
OZS sodijo le sodniki ZOSS z licenco za tekočo tekmovalno sezono.  
Strokovna komisija mora pripraviti seznam sodnikov, ki jih bo DOSLj. prijavila na 
opravljanje izpita za regijski in državni rang. 
J. Prešeren mora člane obvestiti o zaključkih posveta delegatov-kontrolorjev. 
I. Luzar s Kajo Maršič opravi razgovor o njeni pripravljenosti dela v UO.  

 
Seja je bila zaključena ob 23.30 uri. 



Zapisala: 
Jana Prešeren 
sekretarka DOSLj. 

 


