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DATUM: 27. 10. 2004

ZAPISNIK 2. SEJE UO DOS LJUBLJANA

Seja je bila v sredo 27.10.2004 ob 19.30 uri v prostorih OK Kamnik v Kamniku.

Prisotni: Miha Blaznik, Dejan Jovanovič, Aco Kramar, Jana Prešeren, Dejan Perčič, Kaja
Maršič in Daniel Sever

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika 01. seje UO DOS Ljubljana
2. Poročilo v.d. blagajnika
3. Tekoče zadeve
4. Razno

Sejo je sklical Miha Blaznik, vodil pa Aco Kramar.

Ad 1)

Prisotni  na zapisnik  01.  seje  UO DOS Ljubljana niso  imeli  pripomb in  so ga soglasno
potrdili. Vsi sklepi so bili realizirani.

SKLEP:
 Soglasno se sprejme in potrdi zapisnik 01. seje UO DOS Ljubljana.

Ad 2)

A. Kramar pove, da je od D. Perčiča prejel ProKLIK (e – bančništvo). Poleg tega je izplačal
vse  obveznosti  DOS  Ljubljana  do  sodnikov,  ki  nisi  poslali  izpolnjenih  potnih  nalogov.
Sodniki zamudniki morajo v najkrajšem možnem času poslati izpolnjene potne naloge.

SKLEP:

 Člani  DOS  Ljubljana  morajo  voditi  lastno  evidenco  odsojenih  tekem.  V
prihodnje bo blagajnik DOS Ljubljana nakazoval sodniške takse samo na
podlagi izpolnjenih potnih nalogov.
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Ad 3)

D. Perčič je kot predsednik SO DOS Ljubljana pripravil Pravilnik o napredovanju sodnikov.
Vsi prisotni na omenjeni pravilnik niso imeli večjih pripomb.

D. Perčič je tudi ugotovil, da DOS Ljubljana nima na zalogi sodniških grbov za občinski in
regijski razred.

SKLEP:

 Soglasno se sprejme in potrdi Pravilnik o napredovanju sodnikov.

 Sekretarju ZOSS se naroči 5 grbov za občinski in 5 grbov za regijski razred.

Ad 4)

A. Kramar je pri pregledu izplačil za tekmovalno sezono 2003/2004 ugotovil, da je Damijan
Resanovič  prejel  preveliko  nakazilo  s  strani  DOS Ljubljana.  Za neljubi  dogodek je  kriv
človeški faktor in tudi težave s poslovanjem NLB d.d.

M. Blaznik je podal končno število prijav za sodniški paket MIKASA iz vseh DOS – ov. A.
Kramar pa je izvedel končni znesek paketa s poštnino, ki znaša 14.000,00 SIT.

A. Kramar je opozoril na problem blagajnika, saj so se v zadnjem obdobju zaostrili finančni
standardi. V prihodnje tako ni več pripravljen urejati finančnih poslov DOS Ljubljana.

SKLEP:

 D.  Resanovič  bo v  tekmovalni  sezoni  2004/2005  odplačal  dolg  do DOS
Ljubljana, saj se je že odpovedal vsem nakazilom.

 Za sodniški  paket  MIKASA se je  odločilo  veliko  sodnikov,  zato  je  sedaj
potrebno pobrati  denar, da bomo lahko sprejeli  celotno poštno pošiljko.
Tajnik DOS Ljubljana (Miha Blaznik) je zadolžen s strani DOS Ljubljana, da
zbere denar za sodniški paket.  Potrdilo o vplačilu bo prejel  vsak sodnik
skupaj s sodniškim paketom.

 DOS Ljubljana  išče  blagajnika  za  honorar  od  10.000  do  15.000  SIT  na
mesec.

Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.

                                                                               Tajnik DOS Ljubljana
                                                                                     Miha Blaznik      


