
 
DATUM: 17.4.2007 
 
 

ZAPISNIK SKUPŠČINE DOS LJUBLJANA 
 
 
Skupščina je bila v torek, 27.3.2007 v Ljubljani, Celovška c. 172 (lokal Tut En Kamn). 
 
 
Prisotni: Aco Kramar, Mevludin Mehović, Iso Adrović, Janez Šuštaršič, Franc Vidmar, 
Marko Potokar, Kaja Maršič, Mihajlo Milojević, Marko Blaznik, Ivanc Matej in Andrej 
Krička. 
 
Dnevni red: 
 
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev dnevnega reda skupščine 
3. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh 

overovateljev zapisnika 
4. Potrditev zapisnika prejšnje skupščine 
5. Poročilo predsednika društva 
6. Poročilo tajnika društva 
7. Poročilo blagajnika društva 
8. Poročilo disciplinske komisije 
9. Poročilo nadzornega odbora 
10. Sprejetje finančnega poročila in izkazov za leto 2006 
11. Sprejetje finančnega plana za leto 2007 
12. Izvolitev predsednika disciplinske komisije 
13. Predlog spremembe statuta 
14. Razno 
 
 
Ad 1) 
Skupščina se je začela ob 18.00. Ker ni bila prisotna polovica članov društva skupščina ni 
bila sklepčna, zato smo počakali 30 min (27. člen statuta). Ob 18.30 je bilo prisotnih 11 
članov. 
 
Ad 2) 
Aco Kramar je predlagal spremembo dnevnega reda, in sicer da se doda 13. točka – 
predlog spremembe statuta. 
 
Sklep 1: 
� Dnevni red z dodano točko – predlog spremembe statuta je soglasno sprejet. 



 
Ad 3) 
Aco Kramar je predlagal sledečo sestavo delovnih teles skupščine: 
 
Delovno predsedstvo: Aco Kramar (predsednik), Matej Ivanc in Marko Blaznik. 
Verifikacijska komisija: Mevludin Mehović in Iso Adrović 
Overovatelja zapisnika: Franc Vidmar in Marko Potokar 
Zapisnikar: Mihajlo Milojević 
 
Sklep 2: 

� Člani delovnega predsedstva so soglasno sprejeti. Verifikacijska komisija je 
potrdila sklepčnost skupščine. 

 
Ad 4) 
Zapisnik prejšnje seje je bil dosegljiv na internetni strani društva, kjer so si ga lahko člani 
ogledali. Aco Kramar je na kratko povzel dogajanje na prejšnji skupščini. Pripomb na 
zapisnik prejšnje skupščine (22.9.2006) ni bilo. 
 
Sklep 3: 

� Soglasno se sprejme zapisnik prejšnje skupščine. 
 
Ad 5) 
Aco Kramar je na kratko predstavil poročilo predsednika društva za leto 2006. Predlagal 
je, da se poročila sprejme v paketu. 
 
Velike težave pri izplačilih so se zaenkrat rešile – proklik je nameščen, denar za sojenje 
do konca januarja pa je z strani OZS nakazan, štrajka pa ni bilo. 
Število članov se je povečalo, tako da društvo zagotavlja pokritje vseh tekem in občasno 
tudi pomagamo ostalim DOS-om.  
Prav tako se je povečala prepoznavnost naših sodnikov, ki vse bolje sodijo. 
Društvo še vedno namensko porablja denar za svoje člane, kar omogočajo komisije in 
njihovi člani, ki prostovoljno delajo. 
Zahvalil se je vsem sodnikom za potrpežljivost pri izplačevanju. Podaril je, da društvo 
razpolaga z določenimi sredstvi, zato lahko v nujnem primeru tudi založi manjšo vsoto. V 
takem primeru (če sodnik nujno potrebuje denar) naj se sodnik osebno obrne na Acota 
Kramarja (po telefonu) 
 
Ad 6) 
Mihajlo Milojević je na kratko predstavil delo od prevzema funkcije tajnika. 
 
Ad 7) 
Poročilo blagajnika je združeno s poročilom predsednika glede na to, da Aco Kramar 
trenutno še vedno opravlja obe funkciji. V kratkem se bo prešlo na računovodski servis. 
 



 
Ad 8) 
Drago Bičanič je poslal poročilo disciplinske komisije za leto 2006. V letu 2006 se 
disciplinska komisija ni zbrala niti enkrat. 
 
Ad 9) 
Andrej Krička je predstavil poročilo nadzornega odbora. Nadzorni odbor zadovoljen z 
delom upravnega odbora. Poudaril je, da je zaželjeno, da UO uvršča predloge NO za 
točke dnevnega reda. NO je prav tako zadovoljen z delovanjem SO in delom Marka 
Blaznika, ki skrbi za delegiranje. Poudaril je pomembnost sodelovanja med Markom 
Blaznikom in disciplinsko komisijo. 
 
Sklep 4: 

� Soglasno se sprejme vsa poročila v paketu. 
 
Ad 10) 
Aco Kramar je pojasnil finančno poročilo (postavke), kaj je potrebno poslati AJPES-u in 
na DURS. 
 
Sklep 5: 

� Soglasno se sprejme finančno poročilo za leto 2006. 
 
Ad 11) 
Aco Kramar je predstavil finančni načrt za leto 2007. Načrt se ne razlikuje bistveno od 
leta 2006. Povečali so se stroški banke, večja vsota je pri članarinah zaradi večjega števila 
sodnikov in pri opremi za nove sodnike. 
 
Sklep 6: 

� Soglasno se sprejme finančni plan za leto 2007. 
 
Ad 12) 
Septembra 2006 je odstopno izjavo z mesta predsednika disciplinske komisije podal 
Ivanc Matej. V poročilu za leto 2006 je odstop podal tudi član disciplinske komisije 
Drago Bičanič. 
 
Aco Kramar predlaga, da se Mateja Ivanca in Draga Bičaniča razreši z funkcij 
predsednika in člana disciplinske komisije. 
 
Predlog za novega predsednika disciplinske komisije je bil samo en, in sicer Janez 
Šuštaršič. Janez Šuštaršič se je s predlogom strinjal. Za novega člana disciplinske 
komisije se je na skupščini predlagalo še Marka Blaznika, ki se s predlogom strinja. 
 
 
 



 
Sklep 7: 

� Skupščina DOS Ljubljana razrešuje Mateja Ivanca in Draga Bičaniča s funkcij 
predsednika in člana disciplinske komisije. Na mesto predsednika se imenuje 
Janeza Šuštaršiča, Marka Blaznika pa za člana disciplinske komisije. 

 
Ad 13) 
Aco Kramar je predlagal, da se spremeni naslov društva, ker Iso Adrović več ne živi na 
trenutnem naslovu društva (Kranjska 4). Vidmar Franc je dejal, da v statutu ni potrebno 
zapisati točno določenega naslova, ampak samo mesto. 
 
V skladu z statutom ni bilo mogoče sprejemati sprememb statuta (prisotna polovica vseh 
članov društva).  
 
Zato je Aco Kramar predlagal, da se da statut na enomesečno obravnavo za spremembe 
statuta. Statut je objavljen na spletni strani društva, kjer si ga lahko vsi člani ogledajo. 
Vse predloge za spremembo statuta bi se obravnavalo na naslednji seji. 
 
Sklep 8: 

� Statut društva se da na 1 mesečno obravnavo. Člani lahko predlagajo 
spremembe statuta, ki se jim zdijo potrebne. 

 
Ad 14) 
• Aco Kramar je izrazil obžalovanje, da na skupščini ni mlajših oz. novejših sodnikov, 

saj je to odlična priložnost, da vprašajo vse, kar jih zanima v zvezi z sojenjem, 
pisanjem potnih nalogov, z nakazili … 

 
• Aco Kramar je rekel, da v prihodnosti sodniki sami odštejejo 5 % od zasluženega 

zneska in napišejo potne naloge za ta znesek (zasluženo – 5 %) 
 
• Mihajlo Milojević je prebral dodatek k poročilu strokovnega odbora. Znova se 

poudarja to, da naj sodniki, ki jih nekaj zanima, pokličejo tajnika DOS Lj., Mihajla 
Milojevića, in ga vprašajo za pomoč, nasvet … 

 
• Veliko število odpovedi je zaskrbljujoče. Matej Ivanc je predlagal, da sami pokličemo 

tiste, ki odpovedujejo delegacije in se z njimi pogovorimo o razlogih. 
 

• Janeza Šuštaršiča je zanimalo, kako se delegira pokalno tekmovanje, točneje tekma 
med Sloving Vital in ŽOK Ptuj. Delegiranje pokala ureja pravilnik o pokalnem 
tekmovanju. Na tekmi so bili sodniki, ki sicer niso bili delegirani, vendar so vseeno 
bili pripravljeni soditi. 

 
 



 
• Zopet je bil izpostavljen problem velikega števila zamenjav oz. predelegacij, ki jih 

opravlja Marko Blaznik, in sicer 99 do 1.marca 2007. Marko Blaznik za predelgacije 
porabi veliko časa, zato bi bilo bolje, če bi sodniki vnaprej javili zasedenost preko 
spletnih delegacij. 

 
• Za naslednjo skupščino OZS se predlaga, da se sproži vprašanje glede namenske 

porabe sredstev za sodnike. Sklep skupščine OZS glede odprtja posebnega računa ni 
bil realiziran. Zakaj? 

 
• Predlog je, da naj novi člani ob včlanitvi dobijo vsaj piščalko, sodniki pa tudi kartone. 

Zadeva se da v obravnavo in urejanje upravnemu odboru.  
 
• Aco Kramar je dejal, da je bilo naše društvo pohvaljeno za pomoč na regijskem 

turnirju dečkov in deklic v Ljubljani, kjer so sodili naši sodniki. 
 
Sklep 9: 

� Delegati DOS Lj. na naslednji skupščini sprožijo vprašanje glede namenske 
porabe sredstev za sodnike. 

 
Sklep 10: 

� Člani DOS Ljubljana pri pisanju potnih nalogov sami odštejejo 5% in napišejo 
potne naloge za ta znesek (celota - 5%) 

 
 
Seja je bila zaključena ob 20.15h 
 
 
Zapisal:        Overovatelja 
 
Mihajlo Milojević       Vidmar Franc 
Tajnik DOS Ljubljana 
 
         Potokar Marko 
 
 
        


