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ZAPISNIK 4/05 SEJE UO DOS LJUBLJANA

Seja je bila v petek 14.10.2005 ob 20.00 uri v pisarni OK Kamnik 

Prisotni: Aco Kramar, Danijel Sever, Jana Prešeren, Dejan Perčič
Ostali prisotni: Matej Ivanc, Andrej Krička
Odsotni: Dejan Jovanovič, Kaja Maršič in Boštjan Poglajen 

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika 03. seje UO DOS Ljubljana
2. Pregled zapisnika skupščine DOS Ljubljane
3. Poročilo s sestanka v Braslovčah
4. Odstop  Boštjana Poglajna
5. Poročilo strokovnega odbora – novi sodniki, napredovanja,  delegacije ...
6. Razdelitev nalog med člani predsedstva UO DOS Ljubljane
7. Plačilo  članarin za sezono 2005/06
8. Plačilo sodniške opreme
9. Izpolnjevanje potnih nalogov za sezono 2005/06
10. Razno

Ad 1)

Prisotni so pregledali zapisnik 3/05 seje UO DOS Ljubljana  na katerega ni bilo pripomb.
Vsi sklepi so bili realizirani.

Ad 2) 

Aco  Kramar  je  navzoče  seznanil  s  potekom skupščine  DOS Ljubljane  in  z  zapisnikom
skupščine. Na zapisnik Skupščine ni bilo pripomb.

Ad 3)

Kramar  je  prisotne  seznanil,  da  se  sestanka  predsednikov  DOS –  ov  in  predsednikov
komisij ni mogel udeležiti zaradi službenih obveznosti. Jana Prešeren je takoj na začetku
podala pripombo glede iskanje zamenjave s strani tajnika društva. V bodoče se mora le ta
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veliko bolj angažirati pri iskanju zamenjave. Kramar je pozval ostale člane predsedstva na
večjo aktivnost pri takšnih zadevah, saj tako on kot Miha v popoldanskih uran v glavnem
nimata časa – delo v klubu.
Poročilo  s  sestanka v  Braslovčah je podala  Jana Prešeren,  ki  se  je  sestanka udeležila
skupaj z Dejanom Perčičem. 
Na sestanku so v glavnem obravnavali problematiko pri delegiranju, pri izplačilih in pri novi
opremi.
 Veliko težav pri zagotavljanju sodnikov imajo na Koroškem in Posočju, zato naj bi se za
nove sodnike in sodnike, ki se do sedaj niso mogli udeležiti seminarjev,pripravil seminar v
roku 14. dni v Pomurju oz. ga lahko letos izjemoma pripravijo tudi posamezne DOS.
Na odbojkarski  zvezi  je  bila   na obisku  davčna inšpekcija,  ki  je  ugotovila  da izplačila
sodnikom niso  sporna.  Klubi  morajo  sodniške  stroške  nakazovati  na  poseben  račun  –
namensko plačilo za sodnike. V decembru naj bi bil prvi obrok izplačil, nato pa naj bi bila
izplačila bolj redna.
Prvi obrok-50 %- za novo sodniško opremo morajo DOS-i nakazati direktno na dobavitelja
do 20.10.2005, drugi obrok pa okoli 8.12., ko naj bi bila dobava opreme.

AD 4)

Odstop  Boštjana Poglajna.
Boštjan Poglajen je nepreklicno odstopil kot član zadolžen za delegiranje in predelegiranje
naših sodnikov. V zadnjem času je prišlo do kar nekaj napak. Boštjan ima v tem trenutku
prevelike obveznosti v službi in v rekreacijski ligi, zato ne more opravljati te funkcije. Do
trenutka, ko bo SS našel novega člana, ki bo zadolžen za to funkcijo bo Boštjan to opravljal
še naprej.

Ad 5)  

Poročilo SS.
Dejan Perčič je na sejo prinesel zapisnik zadnje seje SS DOS Lj.

Ad 6)

Kramar je podal idejo o porazdelitvi nalog članov UO DOS Lj. Člani UO so ga pooblastili, da
neredi predlog:

• za delovanje NO DOS Lj : Dejan Jovanovič
• za delovanje Disciplinske komisije DOS Lj: Daniel Sever
• za delovanje SS DOS Lj: Dejan Perčič

Ad 7)

V ponedeljek  17.10.,  se  izteče rok za plačilo  članarine  ZOSS.  Ker  je  na računu nekaj
sredstev, se članarina plača pred plačilom vseh članov naše DOS. Potrebno opozoriti vse
člane, ki tega še niso storili.

Ad 8)
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Sodniška oprema.

50 % sodniške opreme je potrebno plačati do 20.10.. Tudi to nakazilo se izvrši, od naših
članov pa je  potrebno čimprej  dobiti  plačilo  le  te  oz.  pooblastilo,  da lahko od prvega
obroka odštejemo strošek opreme.
OZS pri ceni opreme vsem sodnikom D liste in zapisnikarjem sponzorira v višini 5.000,00
sit, DOS Ljubljana pa vsem našim članom še dodatnih 6.000,00 sit.
Zaželjeno je tudi pridobivanje sponzorjev, ki bi omogočilo še cenejšo opremo. To lahko
naredi vsak član DOS.

Ad 9)

Pri izpolnjevanju potnih nalogov je potrebno upoštevati navodilo, ki je bilo posredovano v
sredini meseca avgusta.

Ad 10)

• podan je bil predlog, da bi imeli člani UO DOS LJ vsaj pet sej na leto. Naslednja
seja bo v mesecu decembru.

• Podana  je  bila  informacija  zakaj  Janez  Mirnik  ni  več  na  seznamu  delegatov
kontrolorjev OZS. Mirnika na ta seznam ni predlagala komisija za spremljanje
kontrole sojenja, ker ni izvrševal sklepa predsedstva ZOSS, glede izpolnjevanja
in pošiljanja novih obrazcev za ocenjevanje sodnikov. Sicer je bilo njegovo delo
dobro. Mirnik bo v tej sezoni opravljal delo zapisnikarja.

Seja je bila zaključena ob 23.00 uri.

Predsednik DOS Lj
Kramar Aco


