
 

Datum: 29.01.2002 

ZAPISNIK SKUPŠČINE DOS LJUBLJANA 

Skupščina je bila v petek, 18. januarja 2002 v gostilni Goručan v Kamniku, s pričetkom 
ob 18 uri.  

Prisotni: glej prilogo Lista prisotnosti 
Opravičeno odsotni: Dušan Smole in Matjaž Hribar 
Ostali prisotni: Zlatko Vitanc - predsednik ZOSS 

Dnevni red: 

1. Otvoritev skupščine 
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 bivšega tajnika društva 
7. Poročilo tajnika društva 
8. Poročilo blagajnika društva 
9. Poročilo disciplinske komisije 
10. Poročilo nadzornega odbora 
11. Poročilo strokovnega odbora 
12. Razno 

Ker ob predvidenem začetku občni zbor ni bil sklepčen je predsednik A.Kramar vse 
prisotne seznanil, da moramo po 27. členu statuta DOSLj. začetek seje preložiti za 30 
minut. 

Ad 1) 
Ob 18.30 uri je predsednik DOSLj. A.Kramar ponovno razložil, zakaj je bil začetek 
skupščine preložen za 30 minut, pozdravil vse prisotne, še posebej predsednika ZOSS g. 
Zlatka Vitanca, (generalni sekretar OZS se je opravičil) ter otvoril skupščino.  

Ad 2) 
Predlagal je sledeči dnevni red: 
1. Otvoritev skupščine 
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. Razno 

M.Ivanc, ki je v nadaljevanju vodil skupščino je predlagal, da se dnevni red dopolni z 
dvema točkama in sicer s poročilom bivšega tajnika DOSLj. in poročilom strokovnega 
odbora. Prisotni so predlagani dnevni red z dopolniloma potrdili z dvigom rok.  



SKLEP: Potrdi in sprejme se predlagani dnevni red skupščine. 

Ad 3) 
A.Kramar je predlagal člane delovnih teles skupščine v sestavi: 
" predsednik delovnega predsedstva: Matej Ivanc 
" člana delovnega predsedstva: Iso Adrovič in Lidija Govednik 
" zapisnikar: Jana Prešeren 
" verifikacijska komisija: Miha Blaznik in Igor Luzar 
" overovatelja zapisnika: Aco Jončeski in Janez Mirnik 

Prisotni so z dvigom rok potrdili vse predlagane člane. 

Sklep: Sprejme in potrdi se predlagane člane delovnih teles skupščine.  

Besedo je dobil M.Ivanc, ki je vse prisotne najprej lepo pozdravil ter pozval verifikacijsko 
komisijo, da preveri in potrdi sklepčnost skupščine. Verifikacijska komisija je potrdila 
prisotnost 23 članov DOSLj. in s tem sklepčnost skupščine.  

Ad 4) 
M.Ivanc je prešel na 4. točko dnevnega reda. Prisotni na zapisnik prejšnje skupščine 
DOSLj. niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili. 

Sklep: Sprejme in potrdi se zapisnik zadnje skupščine, ki je bila 22.12.2000. 

Ad 5) 
M.Ivanc je pozval predsednika DOSLj. naj na kratko poda poročilo o opravljenem delu v 
letu 2001. 

A.Kramar je ustno povzel bistvene dele poročila, ki so ga člani predhodno prejeli po pošti.  

Podrobneje je opisal dogajanja v času stavke sodnikov, za katero je po njegovem mnenju 
kriva predvsem OZS, ker sodnikom ni redno izplačevala honorarjev. DOSLj. se je za 
sojenje, kljub sklepu predsedstva ZOSS, odločilo zaradi velikega števila tekem. ZOSS je 
vse sodnike, ki so sodili v času stavke kaznovala s po 10.000,00 SIT. Omenjeno kazen je 
za člane DOSLj. poravnalo društvo. A.Kramar je izrazil upanje, da bo OZS čim prej 
povrnila stroške kazni. Povedal je, da je DOSLj. dobilo plačano vse honorarje za sezono 
2000/2001, razen za nekaj tekem, zaradi katerih je DOSLj. že poslal pritožbo na OZS in 
ZOSS. Vse prisotne je pozval k strpnosti ob (ne)rednem plačevanju le-teh. Pohvalil je 
člane, ker vsako leto kdo izmed njih napreduje na lestvici sodnikov. V sezoni 2001/2002 
je bilo za napredovanje predlaganih več sodnikov DOSLj., vendar vsi niso zadostili 
kriterijev ZOSS.  
Na koncu je povedal še, da se upravni odbor DOSLj. trudi delovati v interesu vseh 
članov. Prihodki, ki nastanejo s 5% deležem honorarjev, ki jih zadrži DOS, se vračajo 
nazaj članom v raznih oblikah (enotna oprema - torbe, majčke, trenerke). Del teh 
sredstev je šel tudi za organizacijo turnirja v beach volleyju. Ob tem je pozval 
predsednika ZOSS g.Vitanca, da na predsedstvu ZOSS predlaga letno druženje sodnikov 
vseh DOS.  

J.Mirnik je po koncu poročila predsednika podal repliko na stavko sodnikov ter povedal, 
da se, za razliko od sodnikov DOSLj., nekateri sodniki, ki so sodili v času stavke, niso 
vpisali v zapisnik. B.Maček je dodal, da je pri tem lahko šlo za vnaprejšen dogovor na 
ravni posameznih DOS. 

Ad 6) 
I.Adrovič je obrazložil svoj odstop z mesta tajnika društva. Dodal je še, da je DOSLj. 



svojim članom za sodniško opremo trgalo toliko, kolikor je posamezen sodnik opreme 
dejansko prejel in ne toliko, kot naj bi sodnik plačal glede na spisek ZOSS. Le-ta se ne 
ujema s spiskom DOSLj. tako da je tudi zaračunani znesek višji od zneska vrednosti 
dejansko dostavljene opreme.  

Na poročilo bivšega tajnika ni bilo pripomb. 

Ad 7) 
J.Prešeren je na kratko podala poročilo, ki so ga člani predhodno prejeli po pošti, skupaj 
z ostalim gradivom. Izpostavila je nerešen problem sodniških grbov. 
A.Kramar je na to pripomnil, da se bodo grbi po vsej verjetnosti kmalu v celoti zamenjali, 
tako da dobo vsi sodniki dobili nove. 

 
Ad 8) 
D.Perčič je na kratko povzel poročilo, ki so ga člani predhodno prejeli po pošti, skupaj z 
ostalim gradivom.  

M.Gruden je nadzorni odbor prosil za pojasnilo številk, zapisanih v blagajnikovem 
poročilu, češ da je tabela nejasno sestavljena. Zanimalo ga je, koliko so v letu 2001 
znašale vse dotacije, koliko je imelo društvo prihodkov s pobiranjem 5% in koliko je stal 
turnir v beach volleyju.  

D.Perčič je razložil celotno zbirno tabelo ter dodal, da je članom vsa dokumentacija 
(računi, izpiski) na voljo na vpogled.  

Ad 9) 
Poročilo disciplinske komisije je zaradi odsotnosti njenega predsednika na kratko podal 
M.Osenar. Celotno poročilo so člani predhodno prejeli po pošti, skupaj z ostalim 
gradivom. 

A.Kramar je dodal, da so bili sodniki kaznovani s prvo stopnjo kazni (ustni opomin), ker 
so storili prvi prekršek v sezoni.  

Ad 10) 
A.Jončeski je podal poročilo nadzornega odbora, ki je pregledal poslovanje in delovanje 
društva in pri tem ni ugotovil nobenih nepravilnosti, zato je NO podal pozitivno mnenje o 
delovanju organov društva. A.Jončeski je še dodal, da je finančna dokumentacija, ki jo je 
pregledal nadzorni odbor na voljo na vpogled vsem članom. 

A.Kramar je menil, da glede na njegovo poznavanje in izkušnje o višini administrativnih 
stroškov le-ti v DOSLj. niso visoki. Društvo jih skuša znižati tudi z uporabo elektronske 
pošte za medsebojno komuniciranje in pošiljanje delegacij, vendar pa naslovniki ne 
potrjujejo prejema delegacij, zato bo verjetno potrebno v bodoče uporabiti staro verzijo 
pošiljanja delegacij z redno pošto.  

D.Perčič ga je dopolnil, da sodniki, ki prejemajo delegacije po e-mailu prejetje le-teh tudi 
potrdijo, tako da bo ta praksa pošiljanja veljala tudi v prihodnje. Vse ostale, ki delegacije 
prejemajo po pošti pa je ponovno pozval, naj mu sporočijo prejetje, ker bodo s tem 
odpadli marsikateri nepotrebni problemi.  

A.Kramar je sodnike pozval, naj se dan pred tekmo medsebojno pokličejo in preverijo 
prisotnost. Za vsak izostanek sodnika s tekme namreč odgovarja njegov matični DOS. 



Ad 11) 
M.Ivanc je podal poročilo strokovnega odbora, ki so ga člani predhodno prejeli po pošti, 
skupaj z ostalim gradivom. 

D.Jovanovič je bil mnenja, da pri sodnikih DOSLj. ni opaziti večjih problemov, vsaj kar se 
tiče teoretičnega znanja. O praktičnem zaradi nespremljanja sodnikov na tekmah ne 
more govoriti. Vse člane je pozval, naj se v primeru kakršnih koli vprašanj glede pravil 
sojenja obrnejo nanj. DOSLj. se bo še naprej trudilo, da bodo izobraževanja sodnikov še 
kakovostnejša.  

Ad 12) 
M.Ivanc je dal besedo predsedniki ZOSS g.Vitancu, ki je vse prisotne lepo pozdravil tako 
v imenu ZOSS kot tudi v svojem imenu ter jim zaželel veliko uspeha v letu 2002. Izrazil 
je zadovoljstvo ob uspehih DOSLj., ki jih je le-ta dosegel v tako kratkem času. Mnogi 
drugi DOS-i so se znašli v hudih težavah, v njih članstvo upada. Vzrok so hude finančne 
težave OZS. Vse sodnike je pozval k strpnosti. Edino svetlo točko na OZS vidi v 
tekmovalni komisiji, kamor sodi tudi ZOSS. Delo te komisije poteka korektno in pošteno. 
Prav tako nemoteno in korektno poteka tudi delo ter sodelovanje z generalnim 
sekretarjem OZS. Na koncu je DOSLj. še enkrat iskreno čestital. 

D.Perčič je razložil zaplet, ki je nastal pri pošiljanju delagacij za spomladanski del 
državne lige. Za DOL je zadolžen ZOSS. Ker delegacije niso prispele pravočasno je Perčič 
pozval sekretarko ZOSS, naj jih razpošlje, ki je to tudi storila. B.Maček je razložil, da 
delegacije niso bile pravočasno razposlane, ker DOS-i niso javili nove liste sodnikov s 
pripadajočimi naslovi. 

 
Z.Vitanc je dodal, da ZOSS dobro sodeluje z novo sekretarko, da pa vsaka menjava 
sekretarja ZOSS zahteva določen čas. Poudaril je tudi, da nekateri DOS -i ne izpolnjujejo 
svojih obveznosti, zaradi česar lahko občasno prihaja do zapletov. 

D.Perčič je opozoril na to, da ZOSS nima enotnega e-maila. B.Maček je to pripombo 
dopolnil s podatkom oz. naslovom, ki ga uporablja sekretarka ZOSS. Z.Vitanc je povedal, 
da bo ZOSS tudi to kmalu uredila. 

J.Prešeren je predlagala, da se e-mail naslovov v bodoče ne veže na ime trenutne osebe, 
ki opravlja določeno funkcijo, temveč na ime organizacije oz. funkcije znotraj 
organizacije. 

A.Kramar je prosil prisotne, naj D.Perčiča ne obremenjujejo po nepotrebnem, ker ima v 
društvu veliko dela in naj se z določenimi vprašanji, tudi glede datuma izplačil sodniških 
taks obrnejo nanj. 

B.Maček je kot sekretar lig opozoril, da so člani DOSLj. nekoliko neresni pri pravočasnem 
oddajanju zapisnikov tekem. V imenu generalnega sekretarja OZS je povedal, da bo OZS 
zaščitila sodnike, ki so sodili v času stavke. Dodal je, da je tudi on osebno vložil pritožbo 
na ZOSS. 

A.Jončeski je Z.Vitanca prosil za obrazložitev glede izplačil honorarjev sodnikom, ki sodijo 
na mednarodnih tekmah. Z.Vitanc je razložil, da je OZS naročila ZOSS-u, da gredo vsa 
izplačila preko OZS, pogoj za izplačila pa je pravočasno poslan zapisnik tekme. V kolikor 
kdo izplačuje honorarje na licu mesta je to njegova lastna volja in pravica. Prisiliti pa ga 
v to ne more nihče, niti mu tega ne sme preprečiti. D.Perčič je povedal, da se je tak 
primer zgodil, saj generalni sekretar OZS ni dovolil izplačila linijskim sodnikom in 
zapisnikarju na licu mesta, medtem ko je delegat honorar dobil. Z.Vitanc je še enkrat 
poudaril, da za vse velja enak način izplačila.  



B.Maček je predlagal skupščini, da DOSLj. na OZS pošlje prošnjo oz. zahtevek, da se 
vsem delegatom in sodnikom na mednarodnih tekmah honorarji izplačujejo na enak, v 
naprej dogovorjen način. Predlagal je še naj DOSLj. na OZS pošlje zahtevek, da se 
denar, ki ga OZS dobi za izplačilo sodnikov tudi resnično porabi v ta namen. Zahteva naj 
se pošlje na generalnega sekretarja OZS.  

Člani DOSLj. so z dvigom rok najprej glasovali o prvem, nato še o drugem predlogu. Oba 
sta bila sklepčno sprejeta.  

D.Perčič je še enkrat pozval prisotne, naj izrazijo svoje mnenje glede potrjevanja prejetih 
delegacij. Prisotni so njegov predlog, da sodniki morajo potrjevati prejetje, podprli. 

Z.Vitanc je povedal, da bo na seji predsedstva ZOSS predlagal, naj od vseh DOS dobijo 
seznam sodnikov študentov, ki bi jim skušali zagotoviti rednejša izplačila honorarjev.  

 
SKLEP:  
DOSLj. na generalnega sekretarja OZS naslovi zahtevo, da se vsem delegatom in 
sodnikom na mednarodnih tekmah honorarji izplačujejo na enak, v naprej dogovorjen 
način.  
DOSLj. na generalnega sekretarja OZS naslovi zahtevo, da se denar, ki ga OZS dobi za 
izplačilo sodnikov tudi resnično porabi v ta namen.  

 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 

Zapisala: overovatelja zapisnika:  
Jana Prešeren Aco Jončeski 
tajnica DOSLj.  

 
Janez Mirnik 

Priloga: 
lista prisotnosti 

  

 


