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DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV LJUBLJANA  

UPRAVNI ODBOR 

 

16. december 2021 

 

ZAPISNIK 2. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DOS LJUBLJANA 

 

Seja je bila 16. decembra 2021 v gostilni Šestica v Ljubljani s pričetkom ob 19.00 uri. 

 

Prisotni člani: Mihajlo Milojević, Dejan Perčič, Jana Prešeren, Franci Kramar, Gašper Hribar, 

Lina Pajnik 

Ostali prisotni: Klara Srša, Ajda Cilenšek, Branka Čemas Stjepanović, Tim Zidar, Janez 

Šuštaršič, Eva Štrok, Vojislav Todorović 

 

PREDLAGANI DNEVNI RED: 

1) Potrditev zapisnika 1. seje upravnega odbora 

2) Licenčni seminar – januar 2022 

3) Redna skupščina društva 2022 

4) Razno 

 

AD 1 

Člani upravnega odbora so zapisnik 1. seje prejeli po elektronski pošti v pregled. Zapisnik je 

tudi objavljen na spletni strani društva. 

- Sklep 6 (izplačila sodnikov C1 in C2 liste) je bil realiziran. V tem tednu je bil izplačan 

zadnji del sezone 2020/2021.   

- Predsednik društva je povedal, da so bile realizirane vse aktivnosti pred sezono kot je 

bilo dogovorjeno na 1. seji upravnega odbora: 

o Tečaj za nove sodnike – 9 novih sodnikov 
o Licenčni seminar C liste z druženjem po seminarju 
o Vprašalnik za sodnike 
o Naročilo opreme 
o Navodila za sodnike in vložne mape za sodnike 
o Naročilo dodatne opreme 

 

- Seminar za sodnike začetnike je letos na daljavo organizirala strokovna komisija 

ZOSS. Franci Kramar je povedal, da sodniki začetniki niso veliko aktivni v letošnji 

sezoni. 

- Jana Prešeren je povedala, da so nekatere spremembe bile upoštevane in dopolnjene 

pred letošnjo tekmovalno sezono. Med njimi je tiskanje potnega naloga in delegacije 

hkrati, filtriranje tekem po tekmovanju, brisanje zasedenosti v primeru delegacije.  

Franci Kramar je povedal, da nekatere funkcionalnosti na mobilnem telefonu še vedno 

niso optimalne. Izpostavljeno je bilo vprašanje tekem v predelegaciji oz. odpovedi. 

Trenutno sistem vse tekme, katere ima sodnik odpovedane beleži v isti rubriki, ne glede 

na to, zakaj je prišlo do odpovedi – zaradi zasedenosti sodnika, druge delegacije s 
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strani društva ali ZOSS ali celo zaradi odpadle tekme. Kljub temu, da so vse tekme v 

isti rubriki to ne vpliva na napredovanje, število tekem, delegacije, … Dvojni profil za 

sodnike odbojke na mivki povzroča določene težave, tako sodnikom kot delegatorju.  

- V zvezi z elektronskim podpisovanjem in shranjevanjem potnih nalogov naj sistem 

ZOSS ne bi omogočal uporabe varnostnega certifikata Sigenca za elektronsko 

podpisovanje dokumentov. Dejan Perčič bo pri programerju še enkrat preveril možnosti 

elektronskega podpisovanja in shranjevanja. Prav tako je potrebno v tem primeru rešiti 

ustrezno številčenje potnih nalogov.  

- Prav tako je potrebno dopolniti oz. prilagoditi pravilnik o aktivnosti DOS Ljubljana. 

Predvsem je potrebno trenutni pravilnik prilagoditi dejstvu, da se je od nastanka 

pravilnika povečalo število tekem med tednom, pravilnik pa upošteva zgolj zasedenost 

med vikendi.  

Sklep 7/2021: Upravni odbor potrjuje zapisnik 1. seje upravnega odbora. 

 

AD 2 

Licenčni seminar pred spomladanskim delom sezone bo v četrtek, 13. 1. 2022 ob 18h uri, 

predvidoma v Kamniku. Za udeležbo na seminarju bo potrebno izpolnjevati pogoj PCT. Točne 

informacije o izvedbi seminarja (testiranje, ..) bomo posredovali, ko jih prejmemo s strani 

strokovne komisije ZOSS.  

 

AD 3 

Redno letno skupščino društva bomo v letošnjem letu izvedli v zadnjem tednu februarja. Zaradi 

zagotavljanja podatkov za pripravo bilanc bo potrebno potne naloge poslati do 15. 1. 2022. 

Upravni odbor društva ugotavlja, da nekateri členi statuta potrebujejo popravke, zato bo 

pripravil predloge za spremembo statuta na naslednji redni skupščini. Prav tako UO poziva 

vse člane društva, da do 10. 1. 2022 podajo morebitne predloge za spremembo statuta Društva 

odbojkarskih sodnikov Ljubljana. Statut društva je objavljen na spletni strani društva. 

 

AD 4 

Pod točko razno je Franci Kramar izpostavil problematiko naročanja opreme – sodniške hlače 

in majice z dolgimi rokavi. Jana Prešeren je pojasnila, da je do zamud pri reklamacijah in 

naročilu novih hlač in majic prišlo zaradi začasnega zaprtja podjetja, ki je proizvajalec te 

opreme. V mesecu januarju 2022 se pričakuje obvestilo s strani ZOSS o naročilu te opreme. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri. 

 

Zapisal: 

Mihajlo Milojević 

Predsednik DOS Ljubljana 


