
 
Datum: 18.02.2003  

ZAPISNIK SKUPŠČINE DOS LJUBLJANA 

  

Skupščina je bila v petek, 7. februarja 2003 v hotelu Valentin v Kočevju, z 
začetkom ob 18.30 uri.  

Prisotni: Iso Adrovič, Drago Bičanič, Marko Blaznik, Ajda Cilenšek, Marko 
Gruden, Matej Ivanc, Jure Jaklič, Dejan Jovanovič, Aco Kramar, Andrej 
Krička, Igor Luzar, Brane Maček, Kaja Maršič, Dušan Matičič, Mevludin 
Menović, Janez Mirnik, Dejan Perčič, Boštjan Poglajen, Slavko Poglajen, 
Alen Potočnik, Jana Prešeren, Janez Šuštaršič, Jože Rauh, Nina Recek, 
Damijan Resanovič, Lucija Rupnik. 

 
Dnevni red: 

1. Otvoritev skupščine 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in 
dveh overovateljev zapisnika 
4. Potrditev zapisnika prejšnje skupščine 
5. Poročilo predsednika društva 
6. Poročilo sekretarke društva 
7. Poročilo blagajnika društva 
8. Poročilo disciplinske komisije 
9. Poročilo strokovnega odbora  
10. Poročilo nadzornega odbora 
11. 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 19.00 uri je predsednik DOSLj. A.Kramar ponovno razložil, zakaj je bil 
začetek skupščine preložen za 30 minut, pozdravil vse prisotne ter otvoril 
skupščino.  

 
Ad 2) 
A. Kramar je predlagal zgoraj navedeni dnevni red skupščine, ki so ga 
prisotni potrdili z dvigom rok.  

SKLEP: Sprejme in potrdi se predlagan dnevni red skupščine. 



Ad 3) 
A.Kramar je predlagal člane delovnih teles skupščine v sestavi: 
¨ predsednik delovnega predsedstva: Dejan Jovanovič 
¨ člana delovnega predsedstva: Iso Adrovič in Jure Jaklič 

¨ zapisnikar: Jana Prešeren 
¨ verifikacijska komisija: Marko Blaznik, Alen Potočnik in Branko Maček 
¨ overovatelja zapisnika: Janez Mirnik in Marko Gruden 

Prisotni so z dvigom rok potrdili vse predlagane člane. 

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

Besedo je dobil D. Jovanovič, ki je vse prisotne najprej lepo pozdravil ter 
pozval verifikacijsko komisijo, da poda poročilo o prisotnosti oz. sklepčnost 
skupščine. Član verifikacijske komisije M. Blaznik je potrdil prisotnost 26 
članov DOSLj. in s tem sklepčnost skupščine.  

 
Ad 4) 
M.Ivanc je prešel na 4. točko dnevnega reda. Prisotni na zapisnik prejšnje 
skupščine DOSLj., ki je bila 18.01.2002, niso imeli pripomb in so ga 
soglasno potrdili. 

Sklep: Sprejme in potrdi se zapisnik zadnje skupščine, ki je bila 
18.01.2002. 

 
Ad 5) 
D. Jovanovič je pozval predsednika DOSLj. naj na kratko poda poročilo o 
opravljenem delu v letu 2002. Ker so člani gradivo za skupščino prejeli 
predhodno je predsednik le na kratko povzel svoje poročilo ter dodal nekaj 
pojasnil. Pojasnil je, zakaj ima DOSLj. toliko članov. Od 130 članov je 
namreč 74 neaktivnih oz. častnih članov, ki so se društvu pridružili jeseni 
leta 2002. 
Prisotne je seznanil, da delegiranje v društvu po novem opravlja Črtomir 
Donik. Zahvalil se je vsem sodnikom, ki so volontersko sodili na 
svetovnem prvenstvu v sedeči odbojki. Prav tako se je zahvalil članom 
UO, posebej D. Perčiču in J. Prešeren, za njihov trud in delo ter vsem 
drugim članom društva za sodelovanje in potrpežljivost. 

Na poročilo ni bilo pripomb. 

D. Jovanovič je A. Kramarju čestital ob izvolitvi za člana predsedstva 
ZOSS. 

 
Ad 6) 



Poročilo je bilo članom poslano predhodno, zato ga je J.Prešeren le na 
kratko povzela. Opozorila je na pravočasno pošiljanje zapisnikov na OZS, 
saj v nasprotnem primeru prihaja do težav pri obračunavanju sodniških 
honorarjev. Prav tako je opozorila na pisanje 5. kopije zapisnika na 
mednarodnih tekmah, da bo lahko ZOSS v bodoče za te tekme ažurneje 
obračunavala sodniške honorarje. Na kratko pa je prisotne seznanila tudi z 
delom in konkretnimi nalogami, ki jih opravlja v nadzornem odboru ZOSS 
(pregled izplačil za lansko sezono, pregled pritožb na izplačila za lansko 
sezono, pregled izplačil za mednarodne tekme). Na podlagi ugotovitev NO 
ZOSS je DOSLj. končno dobil povrnjenih 34.000,00 SIT za nakup sodniške 
opreme. Člane je na koncu pozvala, naj na čim hitreje odgovarjajo na 
elektronsko pošto. oz. naj njenih prošenj za posredovanje določenih 
podatkov ne ignorirajo. 

J.Mirnik je v tem delu izpostavil vprašanje, zakaj se na mednarodnih 
tekmah na licu mesta ne izplačuje honorarjev celotnemu sodniškemu 
zboru. J. Prešeren je predlagala, da se zadolži A. Kramarja, da to 
vprašanje sproži na predsedstvu ZOSS.  

Na poročilo sekretarke ni bilo pripomb. 

D. Jovanovič je J. Prešeren čestital ob izvolitvi za predsednico NO ZOSS.  

 
Ad 7) 
Članom je bil zaključni račun za leto 2002 poslan predhodno. Ker pa je 
nadzorni odbor v poročilu odkril tipkarsko napako je bila članom na 
skupščini razdeljena nova, popravljena kopija zaključnega računa. 
D.Perčič je na kratko obrazložil posamezne postavke zaključnega računa.  

M.Gruden je prosil za pojasnilo o izrednem odhodku (odtujitev 147.241,00 
SIT ob vlomu v stanovanjsko hišo Perčičevih) in sicer, zakaj mora D. 
Perčič DOSLj. vrniti 63.000,00 SIT, če pa vendar ni kriv, da je prišlo do 
neljubega dogodka. Predsednik delovnega predsedstva D. Jovanovič je 
razložil, da je bilo imetje v hiši zavarovano in da bo D. Perčič od 
zavarovalnice dobil povrnjenih 63.000,00 SIT, ki jih mora nakazati na 
račun DOSLj.  

Prisotni so razpravljali tudi o smotrnosti vključitve poimenskega seznama 
izplačil sodniških prejemkov v zaključno poročilo. Mnenja so si bila dokaj 
enotna, da je višina prejemkov stvar vsakega posameznika in da ni 
potrebe, da je lista javna. D. Perčič je še dodal, da v letu 2003 tega 
seznama tako ali tako ne bo, ker se že od pomladi 2002 izvaja 
izplačevanje sodniških honorarjev prek proklika. 

Predsednik delovnega predsedstva D. Jovanovič je dal po razpravi na 
glasovanje sledeč predlog: 
V naslednjih zaključnih finančnih poročilih se poimenskega seznama 



izplačil sodnikom ne priloži več. 
Predlog je bil soglasno sprejet z dvigom rok.  

 
D. Jovanovič je D. Perčiču čestital ob imenovanju za sekretarja ZOSS. 

Sklep: V naslednjih zaključnih finančnih poročilih se poimenskega 
seznama izplačil sodnikom ne priloži več. 

 
Ad 8) 
Poročilo je bilo članom poslano predhodno. Predsednik komisije J. Jaklič je 
poročal, da komisija v letu 2002 ni obravnavala nobene pritožbe, zato 
disciplinska komisija ni zasedala. Člane je pozval oz. opozoril, naj Č. 
Doniku pravočasno javijo morebitno odsotnost s tekme, da bo lahko 
opravil predelegacijo.  

Na poročilo disciplinske komisije ni bilo pripomb. 

 
Ad 9) 
Poročilo je podal predsednik odbora M. Ivanc. Poročal je o številu 
opravljenih delegacij (512) in predelegacij (9), povprečnemu številu 
delegacij za sodnike C liste (spomladanski del del 2001/2002 4 tekme, 
jesenski del 2002/2003 pa 5 tekem) ter o izvajanju internega ocenjevanja 
sodnikov C in D liste. Ocenjevanje bodo izvajali sodniki A in B liste ter I. 
Luzar kot izkušen sodnik.  

Prisotni so zastavili nekaj vprašanj o samem namenu in načinu 
ocenjevanja. D, Jovanovič je pojasnil, da se bo ocenjevanje izvajalo z 
namenom pomagati sodnikom za lažje in hitrejše učenje oz. odpravljanje 
napak.  

Na poročilo strokovnega odbora ni bilo pripomb. 

 
Ad 10) 
Poročilo nadzornega odbora je bilo članom razdeljeno na skupščini. Zaradi 
odsotnosti predsednika komisije A.Jončeskega je poročilo povzel A. Krička. 
Nadzorni odbor je pregledal finančno poslovanje društva v letu 2002 in pri 
tem ni ugotovil nepravilnosti, zato je podal pozitivno mnenje. 

D. Perčič je NO opozoril, da naloga NO ni le pregled finančnega 
poslovanja, temveč nadzor nad delovanjem celotnega društva, vseh 
njegovih organov in odborov. A. Krička je dodal, da NO na delo DOSLj. v 
celoti nima pripomb. 



 
Ad 11) 
A. Kramar je omenil, da društvo 5 odstotkov, ki jih dobi od izplačil 
sodniških honorarjev, porabi za sodnike društva. Lansko leto so tako člani 
prejeli kartone in etui, leto pa nogavice.  
Zahvalil se je B. Poglajnu, ki je posodobil spletne strani društva in ki strani 
tudi sprotno ažurira. 

D. Perčič je opozoril na vsebine, ki sodijo oz. ne sodijo na protokol o 
tekmi. V protokol naj se vpisujejo le zahtevani oz. relevantni podatki.  
Podal je še informacijo o novih sodniških majicah, ki jih, kljub 
zagotovilom, žal še ni. 

B. Maček je v imenu tekmovalne komisije OZS opozoril vse člane, da se 
zapisnikov tekem po tekmi ne sme popravljati, ker je to prekršek, za 
katerega je sodnik kaznovan. Prav tako je opozoril, naj sodniki na tekmah 
vseh kategorij (razen mini odbojke) zahteva enotno opremo igralcev.  

Seja je bila zaključena ob 20.45 uri. 

Zapisala: 

Jana Prešeren 
tajnica DOSLj. 

 


