
 

ZADEVA: ZAPISNIK SKUPŠČINE DOS - LJUBLJANA 2000 

Skupščina DOS-Ljubljana je potekala v petek 22.12.2000 ob 19:00 v gostilni pri Čibru v 
Tuhinjski dolini. 

Prisotni: Franci Kramar,Dejan Jovanovič, Jure Jaklič, Dušan Matičič, Marko Blaznik, Igor 
Luzar, Kaja Maršič, Dejan Perčič, Matej Ivanc, Marko Gruden, Janez Mirnik, Črtomir 
Donik, Janez Šuštaršič, Peter Kraljič, Andrej Krička, Damjan Pirnat, Miha Blaznik, Aco 
Jončeski, Iso Adrovič; skupno prisotnih 19 članov. 

Dnevni red: 
1. Sprejem dnevnega reda skupščine 
2. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh 
overovateljev zapisnika 
3. Ugotovitev sklepčnosti skupščine 
4. Potrditev zapisnika prejšne skupščine 
5. Poročilo predsednika 
6. Poročilo tajnika 
7. Poročilo blagajnika 
8. Poročilo disciplinske komisije 
9. Poročilo nadzorne komisije 
10. Razno 

AD 1/ 

Skupščino je s kratkim uvodom in pozdravnim nagovorom začel predsednik DOS - 
Ljubljana, Franci Kramar. 

AD 2/ 

- Predlog za izvolitev delovnega predsedstva, ki ga je podal g. Franci Kramar: 
 
predsednik: Dejan Jovanovič  
člana : Janez Mirnik, Matej Ivanc  

- Izvolitev delovnih teles: 
 
Verifikacijska komisija: Miha Blaznik, Kaja Maršič 
Overovatelja zapisnika: Marko Gruden, Jure Jaklič 
Zapisnikar: Iso Adrovič 

Vsi predlogi za člane delovnih teles so bili soglasno sprejeti. 

AD 3/ 

Verifikacijska komisija je skladno s pravilnikom ugotovila sklepčnost skupščine. 

AD 4/ 

Zapisnik seje skupščine iz I.99 je bil sprejet brez pripomb. 

AD 5,6,7/ 



Predsednik, tajnik in blagajnik predstavijo svoja poročila ter jih oddajo v pisni obliki 
katere člani prejmejo skupaj z zapisnikom. Poročilo blagajnika je vmesno poročilo stanja, 
končno poročilo bo priloženo kasneje. 

AD 8,9/ 

Predsednik Disciplinske komisije Jure Jaklič je podal ustno poročilo Disciplinske komisije. 
Komisija se je sestala enkrat, in na tem sestanku sprejela disciplinski pravilnik, ki ga je 
potem predala Upravnemu odboru DOS-a. 
Član komisije za nadzor Andrej Krička je v odsotnosti predsednika komisije podal ustno 
poročilo v katerem je poudaril, da se komisija v letošnjem letu ni sestala. 

AD 10/ 

- Pod točko razno je prvi postavil vprašanje Miha Blaznik, kdo je odgovoren za izvedbo 
praktičnega dela izpita za regiski rang. Odgovor na to je podal Dejan Jovanovič in sicer, 
da je za opravnjanje izpita zadolžena komisija za napredovanje pri ZOSS - u. 
 
- Odprta je bila problematika uniform. Za pridobivanje iniform je zadlžen UO, ki se v 
domeni z ZOSS - om dogovori tudi o načinu plačila. 
 
- Janez Mirnik in Matej Ivanc sta opozorila, da na nekaterih uradnih tekmovanjih, ki pa 
niso pod okriljem OZS, sodijo sodniki, ki nimajo veljavne sodniške licence in niso člani 
nobenega DOS -a.  
 
Şklep: Obvesti se pristojne organe, ki taka tekmovanja organizirajo in se opozori na to. 
 
- Problematika izplačevanj - Blagajnik Dejan Perčič je poudaril, da iz njegove strani ne 
prihaja do nobenega zadrževanja denarja, ampak je za zamudo kriva OZS. 

Zapisnikar: Iso Adrovič 

   

 


