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DATUM: 04. 08. 2005

ZAPISNIK 3. SEJE SO DOS LJUBLJANA

Seja je bila v sredo 03.08.2005 ob 18.00 uri v prostorih občine Komenda.

Prisotni: Dejan Perčič, Iso Adrovič in Boštjan Poglajen
Ostali prisotni: Miha Blaznik in Aco Kramar
Opravičeno odsotna: Dejan Jovanovič in Janez Mirnik

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika 02. seje SO DOS Ljubljana
2. Tekmovalna sezona 2005/2006
3. Razno

Sejo je sklical in vodil Dejan Perčič.

Ad 1)

Prisotni  na  zapisnik  02.  seje  SO DOS Ljubljana  niso  imeli  pripomb in  so  ga soglasno
potrdili. Vsi sklepi so bili realizirani.

SKLEP:
 Soglasno se sprejme in potrdi zapisnik 02. seje SO DOS Ljubljana.

Ad 2)

D.  Perčič  pove,  da  se  bliža  tekmovalna  sezona  2005/2006.  Novost  v  novi  sezoni  bo
delegiranje  s  strani  DOS Ljubljana, ki  ga je  pripravil  B.  Poglajen (program).  Poskusno
verzijo omenjenega programa bo potrebno stestirati.

SKLEP:
 B. Poglajen do 12.08.2005 pošlje vsem članom DOS Ljubljana e – pošto,

kjer jim predstavi nov način delegiranja v tekmovalni sezoni 2005/2006.
Sodnikom se pošlje tudi navodila za uporabo programa, uporabniško ime in
geslom, tako da lahko stestirajo program do 22.08.2005.
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D. Perčič predlaga dva neobvezna sestanka za sodnike B in C liste pred tekmovalno sezono
2005/2006. Na sestanku se sodnike seznani s spremembami ocenjevanja po obrazcu R-4,
predebatira  se  kritična  pravila  in  na  kaj  morajo  biti  še  posebej  pozorni.  Sestanka  se
organizira nekje med 10. in 15. septembrom.

SKLEP:
 Neobvezen sestanek za B in C listo sodnikov bo 09.09.2005 ob 18.00 uri v

prostorih OK Kamnik v Kamniku. Sodnike se o sestanku obvesti z dopisom.

D. Perčič predlaga seznam sodnikov za C listo v tekmovalni sezoni 2005/2006, in sicer:

1. Drago FERKO,
2. Davorin GOLOB,
3. Igor LUZAR,
4. Kaja MARŠIČ,
5. Mevludin MEHOVIĆ,
6. Mihajlo MILOJEVIĆ,
7. Lado MODIC,
8. Boštjan POGLAJEN,
9. Alen POTOČNIK in
10. Gregor SKVARČA.

Sodniki se bodo s podpisom obrazca zavezali, da se bodo odzivali na delegacije. Kandidati
za napredovanje pa še, da bodo sprejeli napredovanje na višjo listo, če se ta pojavi.

Kandidati za napredovanje na B listo sodnikov:

1. Alen POTOČNIK in
2. Mevludin MEHOVIĆ.
Dodatni kandidat: Igor LUZAR.

Sodniki, ki so predlagani za napredovanje, morajo biti ocenjevani (POGOJ).

SKLEP:
 Predlagan seznam za C listo sodnikov in kandidate za napredovanje na B

listo sodnikov se soglasno sprejme in potrdi. Vsi zgoraj navedeni sodniki se
morajo držati navodil, ki jih določi SO DOS Ljubljana.

D. Perčič nadaljuje, da se seminar za nove odbojkarske sodnike izvede v dveh delih, in
sicer:
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 Predavanje 02.09.2005 ob 17.00 uri v Logatcu in
 Pisanje testa in praktični del 10.09.2005 v športni dvorani Kamnik na tradicionalnem

turnirju.

SKLEP:
 Soglasno  se  sprejme  in  potrdi  izvedbo  seminarja  za  nove  odbojkarske

sodnike  v  dveh  delih.  Tajnik  DOS Ljubljana  M.  Blaznik  pošlje  obvestilo
vsem klubom v ljubljanski regiji po e – pošti.

D. Perčič opozori,  da so nekateri  sodniki  DOS Ljubljana potrdili  aktivnost v tekmovalni
sezoni  2005/2006,  vendar  se  še  niso  udeležili  licenčnega  seminarja.  Zadnji  licenčni
seminar  bo 27.08.2005 v Trebnjem.

SKLEP:
 M. Blaznik v tednu pred zadnjim licenčnim seminarjem v Trebnjem prekliče

vse sodnike DOS Ljubljana,  ki  so potrdili  aktivnost  v  tekmovalni  sezoni
2005/2006  vendar  se  še  niso  udeležili  licenčnega  seminarja.  Tako  jih
opozori, da je udeležba na seminarju OBVEZNA, ker drugače ne bodo imeli
potrjene sodniške licence v tekmovalni sezoni 2005/2006.

Ad 3)

D. Perčič predstavi prošnjo za sponzoriranje DOS Ljubljana.

SKLEP:
 D.  Perčič  do  07.08.2005  pošlje  prošnjo  za  sponzoriranje  DOS Ljubljane

vsem  članom  SO  DOS  Ljubljana  po  e  –  pošti,  ki  podajo  pripombe  in
predloge. Končna prošnja se izdela do 16.08.2005.

D. Perčič opomni A. Kramarja, da je potrebno pobrati članarino, in sicer na način kot v
pretekli tekmovalni sezoni.

 Vpisnina v DOS Ljubljana = 2.000,00 SIT (novi člani)
 Članarina za sodnike D liste = 3.000,00 SIT
 Članarina za zapisnikarje = 2.000,00 SIT
 Kotizacija za seminar = 1.000,00 SIT

SKLEP:
 A.  Kramar  pobere  članarino,  tako  kot  v  pretekli  tekmovalni  sezoni.

Soglasno se sprejme in potrdi višino članarine in kotizacije.
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Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

                                                                               Tajnik DOS Ljubljana
                                                                                     Miha Blaznik      


