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DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV LJUBLJANA 

UPRAVNI ODBOR 

 

19. september 2022 

 

ZAPISNIK 4. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DOS LJUBLJANA 
 

Seja je bila 10. septembra 2022 v Novi Gorici, s pričetkom ob 13.00. 

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

Ostali prisotni: Rok Zajec, Klara Srša 

Upravičeno odsotna: Lina Pajnik, Gašper Hribar 

 

PREDLAGANI DNEVNI RED: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 3. seje UO 
3. Priprave na novo tekmovalno sezono 
4. Tekoča problematika 

 
AD 1 
 
Predsednik društva Mihajlo Milojević je predstavil dnevni red seje, na katerega prisotni člani 
niso imeli dopolnil ali pripomb. 
 
Sklep 1/2022: UO potrjuje predlagani dnevni red 4. seje. 
 
AD 2 
 
Člani UO su prejeli zapisnik 3. seje v gradivu za sejo. Na zapisnik ni bilo pripomb. 
 
Sklep 2/2022: UO DOS Ljubljana potrjuje zapisnik 3. seje upravnega odbora. 
 
AD 3 
 
Strokovni odbor je določil termin seminarja za sodnike C liste. To bo v petek, 16. 9. 2022 v 
Ljubljani. Prav tako je določen termin tečaja za nove odbojkarske sodnike. Ta bo 17. 9. 2022 
v Ljubljani. Potrebno je poskrbeti za objave na spletni strani društva, www.odbojka.si, 
družabnih omrežjih, … 
 
AD 4 
 

• Tajnik društva Dejan Perčič je mnenja, da je Pravilnik o vrednotenju aktivnosti v Društvu 
odbojkarskih sodnikov Ljubljana potrebno osvežiti. Tudi ostali člani UO se s tem 
strinjajo. Pravilnik bomo osvežili v letošnji tekmovalni sezoni.  

 

• Na upravni odbor je prišla pobuda, da se od nakazil ne odšteva strošek provizije. 
Mnenje pobudnika je, da bi se morala bančna provizija pokrivati iz provizije za 
delovanje društva (5-10%). Blagajnik društva je povedal, da je znesek na letni ravni 
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trenutno cca. 200 € in da ima društvo dovolj sredstev, da prevzame ta strošek. Člani 
UO se strinjajo, da se strošek bančne provizije ne odbija od zaslužka ob nakazilu. 

 
Sklep 3/2022: Znesek nakazila članom za sojenje se ob nakazilu ne zmanjša za strošek 
provizije. 
 

• Predsednik društva je ponovno izpostavil pobudo oz. idejo, da bi se v Ljubljani 
organiziral termin odbojke za člane društva odbojkarskih sodnikov Ljubljana. Ta termin 
bi bil priložnost za rekreacijo in druženje članov, hkrati pa priložnost tudi za učenje 
sojenja predvsem mlajših članov društva. Člani UO se strinjajo, da se v tekoči sezoni 
nadaljujejo aktivnosti za realizacijo te pobude. 

 

• Do konca koledarskega leta je potrebno pridobiti ponudbe za novoletna darila za 
sodnike ter člane organov društva.  

 
Seja se je zaključila ob 13.45. 
 
 
Zapisal: 
Mihajlo Milojević 
Predsednik DOS Ljubljana 
 
 
       
 


