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ZAPISNIK IZPITOV  ZA SODNIKE OBČINSKEGA RAZREDA

Strokovni  odbor,  je  organiziral  izpitni  rok  za  nove  sodnike.  Razpis  je  bil  poslan  vsem našim 

aktivnim sodnikom in klubom, ki jih DOS Ljubljana pokriva. 

Odziv je bil velik, saj se je predavanja, ki je bil 1.9.2006 v Logatcu, udeležilo 15 kandidatov.

Predavanje je trajalo tri ure, predavatelj je bil Dejan Jovanovič. 

V soboto 10.9.2005 je bil v Kamniku prijateljski turnir, na katerem so kandidati opravljali teoretični 

in praktični del izpita. Praktični del izpita je potekal tako, da so kandidati pisali uradni zapisnik, 

opravljali naloge linijskega sodnika, na koncu pa nekateri tudi sodili kot 2. sodniki. Vsi sodniki so 

opravili  svoje  naloge  zadovoljivo.  Eden kandidat  je  tudi  odsodil  tekmo kot  prvi  sodnik (Petrič 

Matija).

Od 15 kandidatov se jih je izpita v Kamniku udeležilo 14. Edini, ki se ni udeležil izpita je Ogrizek 

Matevž.  Vsi  prisotni kandidati  so izpit  uspešno opravili,  s kandidati,  ki  so imeli  več napak pri 

teoretičnem delu izpita, pa je bil opravljen še ustni zagovor. Jerina Jerneja je prikazala najslabše 

znanje, zato se je do nadaljnjega ne delegira na tekme (dokler se ne opravi ponovno testiranje). 

Sodniki, ki so uspešno opravili izpit za občinski razred so:

BAŠIČ Sebastjan, BERTALANIČ Ana, ČULIČ Dragana, JEREB Alen, JERINA Jerneja*, 

JERINA Nina, KORENČ Jerneja, MIJALKOVIČ Miloš, MOŽINA Vesna, OTRIN Darja, 

PETRIČ Matija, RAMLJAK Marko, SCHEICHER Neža, ZORMAN Nina 

Na D listo sodnikov se uvrsti:

BAŠIČ Sebastjan , JEREB Alen, MIJALKOVIČ Miloš, PETRIČ Matija, RAMLJAK Marko, 
SCHEICHER Neža 

Vsi ostali sodniki se uvrstijo na listo zapisnikarjev.

Ocene sodnikov, ki so opravljali izpite so podane v prilogi.

Vso potrebno dokumentacijo se preda tajniku DOS Lj.

Predsednik SO DOS Ljubljana

                                                                                     Dejan Perčič      


